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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS STRATEGI REACT (RELATING, EKSPERIENCING, 

APPLYING, COOPERATING, TRANSFERING) TERHADAP HASIL 

BELAJAR DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DI SMP N 22 BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

Oleh: 

Miftahul Ulum 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat efektivitas hasil belajar dan 

keterampilan proses sains peserta didik menggunakan strategi REACT (Relating, 

Eksperiencing, Applying, Cooperating, Transfering).  

Penelitian dilakukan di SMP N 22 Bandar Lampung. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Quasi Eksperimen. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kelas VIII C sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan tes berupa uraian untuk hasil belajar dan non tes berupa lembar 

observasi untuk keterampilan proses sains.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dihitung dengan uji independent sampel t 

test dari hasil postest kelas kontrol sebesar 63,36 dan kelas eksperimen sebesar 82,29 

memperoleh thitung > ttabel (4,900>2,001) dan persentase lembar observasi rata-rata 

kelas kontrol sebesar 76 dan kelas eksperimen sebesar 73 memperoleh nilai thitung 

yang lebih besar dari ttabel (2,979 >2,001). Kemudian  keefektifan strategi REACT 

diketahui dengan uji effect size yaitu memperoleh nilai d = 0,3 kemudian hasil ini di 

interpretasikan dengan menggunakan tabel effect size diperoleh bahwa strategi 

REACT ini mempengaruhi hasil belajar peserta didik sebanyak 62%.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh hasil belajar dan 

keterampilan proses sains peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran 

REACT dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar. 

 

 

Kata Kunci : REACT, Hasil Belajar, Keterampilan Proses Sains. 
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V 

MOTTO 

َٓٓوَها ٓ َٓعلَۡيَك بَٓٱأًََزۡلٌَا ٓٓۡلِكتََٰ ٓلَهُُن ٓلِتُبَيَِّي ٓلِّقَۡىٖمٓٓۡختَلَفُىآ ٱٓلاِذيٱإَِّلا َٓوهُٗديَٓوَرۡحَوٗة فِيِه

٤٦ٓيُۡؤِهٌُىَىٓ

Artinya : Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan 

agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (QS An-Nahl : 64).
1
 

 

“Science without religion is lame. Religion without science is blind.”  

(Albert Einstenin) 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim, 2013) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya meningkatkankualitas individu, secara 

langsung atau tidak langsunguntuk menopang dan mengikuti laju perkembangan 

ilmupengetahuan dan teknologi.
1
Pendidikan di Indonesia juga merupakan bagian 

dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam 

dalam Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional bab II pasal 3 yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

                                                             
1
Erna Pardede, Motlan, dan Retno Dwi Suyant, “Efek  Model Pembelajaran Guided 

DiscoveryBerbasis Kolaborasi  Dengan Media Flash TerhadapKeterampilan Proses Sains Dan Hasil 

BelajarKognitif Tinggi Fisika Siswa  SMA”. Jurnal Pendidikan Fisika,Vol. 5 No. 1 (Juni 2016), h.12 
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jawab.
2
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia maka diperlukan tenaga 

pendidik yang berkompeten dalam pembelajaran. 

Kompetensi guru didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional BAB VI Pasal 28 ayat 3sebagai agen 

pembelajaran harus memiliki beberapa kompetensi yaitu meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru.
3
 

Allah SWT berfirman dalam dalam Q.S An Nahl ayat 125 

 ِهَي َأحَۡسُنۚ ٱَلِتي َوَجِٰدلُۡهم ِبٱلَۡمىِۡعَظِةٱلَۡحَسَنِةۖ َوٱلِۡحكَۡمِة ِإَلىٰ َسِبيِل َرِّبَك ِبٱدُۡع

  ١٢٥ ٱلُۡمهَۡتِديَن َوُهَى َأعَۡلُم ِبۦِإَّن َرَّبَك ُهَى َأعَۡلُم ِّبَمن َضَل َعن َسِبيِلِه
 

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.
4
 

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai anjuran manusia untuk 

menyeru kepada kebajikan. Seperti hal nya seorang pendidik, pendidik harus 

memiliki kompetensi kompetensi yang seperti dijelaskan pada ayat yaitu hikmah 

                                                             
2
Undang - Undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

BAB II pasal 3 
3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional BAB 

VI Pasal 28 ayat 3 
4
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim, 2013) 
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(kebijaksanaan), kemudian pengajaran yang baik dan juga penggunakan metode 

debat, diskusi dan tanya jawab.  

Undang-Undang dan ayat Al-Qur’antersebut menyatakan bahwa 

kompetensi tenaga pendidik sangat penting.Seperti yang telah diungkapkan 

bahwa kompetensi seorang tenaga pendidik harus memenuhi kompetensi salah 

satunya yaitu kompetensi pedagodik. 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorangpendidik dalam 

mengelola pembelajaran yang meliputi; pemahamanterhadap sifat pesertadidik, 

merencanakan pembelajaran, melaksanakanpembelajaran, menyelenggarakan  

penilaian  dan evaluasi  proses dan hasil belajar.
5
Kompetensi pedagogik dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik,yang sekurang-kurangnya meliputi 

menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual dan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik.Mengusai teori belajar dan prinsip pembelajaran 

merupakan kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh setiap tenaga 

pendidik.Penguasaan strategi pembelajaran merupakan suatu bentuk penguasaan 

prinsip pembelajaran.Oleh karena itu sangat penting bagi seorang tenaga 

pendidik untuk menguasai strategi pembelajaran. 

 

                                                             
5
Fitri Indriyani, “Kompetensi Pedagogik Guru DalamMengelola Pembelajaran Ipa Di Sd Dan 

MI” FENOMENA, Volume 7, No 1, 2015, h.18 
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Strategi pembelajaran yaitu merupakan sebuah rencana, rancangan dan 

plot bagi dibangunnya sebuah metode pembelajaran, yang selanjutnya akan 

dijabarkan dalam teknik dan gaya pembelajaran.
6
Strategi pembelajaran bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan tenaga pendidik dan peserta didik 

dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan.
7
 

Penguasaan strategi pembelajaran yang baik bagi tenaga pendidik 

merupakan sebuah kriteria dan kompetensi bahwa tenaga pendidik sudah layak 

dan mampu menjadi tenaga pendidik yang terampil dan kompeten. 

Hal ini sejalan dengan proses kegiatan pembelajaran pada kurikulum 

terbaru yaitu kurikulum 2013 (K13) yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang 

semakin lama semakin meningkat dan juga memenuhi prinsip yaitu peserta didik 

difasilitasi untuk mencari tahu, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar 

serta proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah.
8
Pada kurikulum 

2013 ini, tenaga pendidik tidak menjadi pusat dari pembelajaran (Teacher 

Center) baik sumber ilmu maupun kegiatan pembelajaran melainkan peserta 

didik yang menjadi pusat pembelajaran (Student Center). 

                                                             
6
Moh. Sholeh Hamid, S.Pd.,Metode Edutaiment (Yogyakarta: Diva Press.2011), h.23. 

7
Syaiful Bahri Djamrah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010), h. 5. 
8
SalinanLampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia  

Nomor  103  Tahun 2014TentangPembelajaran Pada Pendidikan Dasar DanPendidikan Menengah 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)merupakan ilmu yang berkaitan erat 

dengan caramencari tahu tentang alam secara sistematissehingga IPA tidak hanya 

diartikan sebagaipenguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-

konsep atau prinsip-prinsip, tetapijuga merupakan suatu proses 

penemuan.
9Pembelajaran IPA pada tingkat sekolah  menegah diajarkan secara 

terpadu, tidak dipisahkan antara fisika , biologi dan kimia.  

Disamping itu pembelajaran IPA dikembangkan sebagai matapelajaran 

integrative science dan integrative social studies, bukan sebagaipendidikan 

disiplin ilmu.IPA sebagai pendidikan berorientasi aplikatif,pengembangan 

kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, danpengembangan 

sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap alam.
10

Pembelajaran IPA khusus-

nya fisika tidak dapat terlepas dari sebuah penyelidikan. 

Pembelajaran IPA tidak hanya sebatas pada mempelajari fakta-fakta dan 

teori. Pembelajaran IPA juga memerlukan kegiatan penyelidikan untuk 

menemukan fakta-fakta baru, baik melalui observasi maupun eksperimen, 

sebagai bagian dari kerja ilmiah yang melibatkan keterampilan proses yang 

dilandasi sikap ilmiah.
11

 Penyelidikan tersebut seperti melakukan sebuah 

percobaan praktikum yang membutuhkan keterampilan proses dan sikap ilmiah 

                                                             
9
Muhammad Yusuf, “Penerapan Model Discovery Learning TipeShared Dan WebbedUntuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Kps Siswa”. Jurnal UIN Jakarta, Vol. 8 No.1 (Agustus 

2016),h.48-56 
10

Kementrian dan pendidikan dan kebudayaan, Kompetensi Dasar  (Jakarta : Kemendikbud. 

2013), h.3  
11

BSNP.Panduan penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.Badan 

Standar Nasional Pendidikan 2007. 
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dari peserta didik. Peserta didik dilatih dengan aktivitas-aktivitas ilmiah yang 

terkait dengan sains.Dengan melaksanakan penyelidikan melalui praktikum maka 

peserta didik akan lebih memahami konsep fisika secara nyata.Proses dalam 

melakukan aktivitasdan penyelidikan yang terkait dengan sains ini disebut 

keterampilanproses sains (science process skills). 

Peserta didik mempelajari fisika dalam rangka mengembangkan 

keterampilan memecahkan permasalahan yang terkait dengan fenomena alam 

dalam kehidupan bermasyarakat.Melalui penyelidikan peserta didik diberi 

kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan konsep 

dan teori yang sudah ada dengan hasil penyelidikan dan mengkaitkan dengan 

fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuan sendiri dan memberi 

makna melalui pengalaman nyata dalam kehidupan sehari hari.Pemahaman 

peserta didik terhadap materi pelajaranakan dapat diwujudkan jika peserta didik 

sendiri terlibatsecara langsung memahami materi pelajaran, misalnyadengan 

membaca buku, membuat kesimpulan,menjelaskan secara lisan, bertanya, dan 

menjawabpertanyaan.
12 Peserta didik dituntut untuk dapat membangun 

pengetahuan dalam diri mereka sendiri dengan peran aktifnya dalam proses 

belajar mengajar serta mengembangkan keterampilan proses sains nya. 

 

                                                             
12Delismar. “Peningkatan Kreativitas dan Keterampilan Proses Sains Siswa melalui 

Penerapan Model GroupInvestigation”. JurnalEdu-Sains Volume 1 No.2, (2013) 
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Pada kenyataannya kualitas pendidikan IPA di Indonesia masih 

rendah.Kualitas pendidikan IPA di Indonesia dapat dilihat dari data TIMSS 

(Trends in Mathematicsand Science Study).Hasil studi TIMSS terhadap peserta 

didik Indonesia ditunjukkan dalam daftar average science content and cognitive 

domain scores of eight grades students. Daftar tersebut menunjukkanbahwa 

peserta didik Indonesia hanya mampumeraih peringkat 35 dari 49 negara.
13

Ini 

diperkuat dengan fakta di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan tenaga 

pendidik pengampu mata pelajaran IPAdi SMP N 22 Bandar Lampung 

menyatakan bahwa pemahaman konsep fisika  masih rendahbegitu juga dengan 

keterampilan proses sains yang kurang diajarkan pada proses pembelajaran.Hal 

ini diperkuat dengan data nilai peserta didik kelas VIIIC dan VIII B pada mata 

pelajaran IPA di SMP N 22 Bandar Lampung.
14

 Berdasarkan kurangnya 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains 

tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di sekolah tersebut. 

Keterampilan Proses Sains (KPS)  meliputi beberapa indikator yaitu 

keterampilan mengamati,mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, 

mengajukan pertanyaan, mengajukanhipotesis, merencanakan 

percobaan,menggunakan alat,menerapkan konsep, melakukan komunikasidan 

                                                             
13

L. Pt. Mutiara Rushita Adi dkk, “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Berbantuan Teknik Peta Konsep Terhadap Pemahaman Konsep IPA Siswa Kelas V SD Di Desa 

Kaliasem.Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia”.  
14

Lampiran 2 
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melaksanakan percobaan.
15

Pemahaman dan Penerapan konsep yang masih 

rendah menunjukkan bahwa keterampilan proses sains peserta didik juga rendah. 

Hal ini karena penerapan konsep merupakan salah satu indikator kemampuan 

proses sains. 

Rendahnya pemahaman konsep peserta didik disebabkan karena 

kurangnya pembaharuan dalam cara mengajar pendidik, dan penguasaan strategi 

pembelajaran yang tepat. Hal ini bukan berarti pendidik tidak kreatif, 

tapipendidik harus bisa membuat peserta didik nyaman dikelas, dan nyaman 

dalam menerima pelajaran yangdiberikan. 

Kurangnya penguasaan strategi pembelajaran yang tepat menjadikan 

peserta didik kurang terfasilitasi dalam mengembangkan keterampilan proses 

sainsnya. Proses pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional 

seperti masih berbasis hafalan teori serta rumus tidak berdasarkan pengalaman 

dan penyelidikan  peserta didik yang menyebabkan rendahnya keterampilan 

proses sains. Tenaga pendidik juga lebih cenderung kurang menguasai 

pelaksanaan penyelidikan atau praktikum karena lebih sering menggunakan 

metode konvensional. 

                                                             
15

Zulaeha. “Pengaruh Model Pembelajaran Predict,Observe AndExplain  terhadap 

KeterampilanProses Sains Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Balaesang”. Jurnal Pendidikan Fisika 

Tadulak. Vol. 2 No. 2  



9 

 

Model model atau pendekatan yang diterapkan oleh tenaga pendidik sebelumnya 

belum melatih siswa untuk berfikir dan menemukan konsep sendiri dan melatih 

kerja peserta didik.
16

 

Terdapat faktor penyebab lain yaitu peserta didik kesulitan dalam 

menghubungkan hal hal yang dipelajari secara teori dengan persoalan yang ada 

di kehidupan sehari-hari. Peserta didik lebih banyak menerima konsep konsep 

fisika secara langsung tanpa mengaitkan dengan kejadian nyata di kehidupan 

sehari hari sehingga membuat keterampilan dalam penyelidikan menjadi rendah. 

Salah satu upaya yang dapat diusahakan oleh pendidik adalah melakukan  

pembaruan strategi pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan 

keterampilan proses sains. Pembaruan strategi pembelajaran yang tepat akan 

membuat peserta didik dapat mengembangkan konsep nya sendiri serta memicu 

berkembangnya keterampilan proses sains dalam penyelidikan atau praktikum.  

Terdapat banyak model dan strategi pembelajaran yang berkembang 

untuk membantu siswa berfikir kreatif dan produktif.
17

Strategi pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fisika yaituPeer Lesson,Active 

Learning,REACT strategydan lain lain. 

                                                             
16

Siva Nur Ismaya dkk , “Penerapan Model Pembelajaran Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, And Transferring (React) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Dalam 

Pembelajaran Fisika Di Sma”. Vol. 4 No.2, September 2015, hal 121-127 
17

Miftahul huda, Model Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2013), h.143 
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Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap beberapa penelitian 

sebelumnya maka peneliti menemukan strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains peserta didik yaitu 

strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering).Strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) yang memiliki prinsip dasar kontruksivisme dirasa mampu dan 

cocok untuk mengembangakan keterampilan proses sains.  

Berdasarkan paparan tersebut sehingga peneliti merasa sangat penting 

untuk melakukan penelitian ini dengan judul penelitian yaitu “EfektivitasStrategi 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering)Terhadap 

Hasil Belajar dan Keterampilan Proses Sainsdi SMP N 22 Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul berbagai 

masalah yang teridentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya penguasaan strategi pembelajaran tenaga pendidik dalam 

pembelajaran IPA yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains. 

2. IPA merupakan mata pelajaran yang tidak hanya menerima konsep dan teori 

yng ada tetapi juga dibutuhkan kegiatan penyelidikan melalui praktikum. 

3. Peserta didik kesulitan dalam menghubungkan hal-hal yang dipelajari secara 

teori dengan persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari 
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4. Peserta didik lebih pasif dalam kegiatan pembelajaran karena peserta didik 

hanya menerima dan menghapal sehingga hasil belajardan keterampilan 

proses sainspada diri peserta didik menjadi rendah. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

membatasi masalah yang akan di teliti secara spesifik yaitu : 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi 

REACT (Realting, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering). 

2. Variabel yang diteliti yaitu hanya pada hasil belajar ranah kognitif dan 

keterampilan proses sains peserta didik. 

3. Sampel yang akan diteliti yang hanya pada kelas VIII C sebagai kelas 

eksperimen dan kelas  VIIIB sebagai kelas kontrol. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakahefektivitas 

strategi REACT (Realting, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) 

terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains di SMP N 22 Bandar 

Lampung. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

terutama: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan mendukung teori 

pembelajaran fisika yang berkaitan dengan strategi REACT serta 

pengaruhnya terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolahyaitusebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran fisika. 

2) Bagi tenaga pendidik pengampu mata pelajaran IPA fisika,yaitu sebagai 

bahan pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran yang tepat 

dengan materi yang disampaikan. 

3) Bagi Peneliti, yaitumendapatkan wawasan dan pengalaman praktis di 

bidang penelitian. Selain itu hasil penelitian ini dapat juga dijadikan bekal 

bila sudah menjadi tenaga pendidik 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Strategi Pembelajaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah 

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil 

dankeberhasilan dari suatu usaha atautindakan, dalam hal ini efektivitas dapat 

dilihatdari tercapai tidaknya tujuan khusus yang telah direncankan.
1
 

Efektivitas pembelajaran secara konseptual dapat diartikan sebagai perilaku 

dan kegiatan dalam proses pembelajaran yang berdampak pada keberhasilan 

usaha atau tindakan terhadap hasil belajar peserta didik.
2

Sehingga peneliti 

menyimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan pembelajaran yang 

memberikan pengaruh dan keberhasilan pada peserta didik. 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

tercapai.
3
Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

                                                             
1

Rita Lefrida, “Efektifitas Penerapan Pembelajaran Kontekstual dengan Strategi 

REACT(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring) untuk Meningkatkan 

Pemahaman Pada materi Logika Fuzzy”. Jurusan Pendidikan MIPA FKIP UNTAD.  h. 36 
2

Antomi Saregar dkk, “ Efektivutas Model Pembelajaran CUPs: Dampak Terhadap 

Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Madrasah Aliyah Mathla‟ul Anwar Gisting 

Lampung.”  Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi 05 (2) (2016), h. 236 
3
Ellis Mardiana Panggabean, “Pengembangan Bahan Ajar Dengan Strategi React Pada Mata 

Kuliah Struktur Aljabar I di FKIP UMSU”. Jurnal Prodi Matematika FKIP-UMS, Vol .1 No 1 ( Maret 

2015)  
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ditentukan.Dihubungkan dengan proses pembelajaran , strategi bisa diartikan 

sebagai pola-pola umum kegiatan tenaga pendidik dan peserta didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan.
4
Strategi pembelajaran yaitu merupakan sebuah rencana, rancangan, 

dan plot bagi dibangunnya sebuah metode pembelajaran, yang selanjutnya akan 

dijabarkan dalam teknik dan gaya pembelajaran.
5

Strategi pembelajaran 

merupakan pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem 

pembelajaran, yang berupa pedoman dan kerangka kegiatan untuk mencapai 

tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan teori 

belajar tertentu.Strategi ini harus diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, 

meskipun ada bimbingan khusus untuk itu.
6
 

Berdasarkan pemaparan diatas sehingga peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan perencanaan atau garis besar dalam 

pembelajaran sebagai pola pola dari tenaga pendidik dan peserta didik untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

1. Definisi Strategi REACT  

Strategi REACT merupakan strategi pembelajaran dengan pendekatan 

Kontekstual yang ditawarkan oleh Center of Occupational Research and 

                                                             
4
Syaiful Bakhri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : PT RINEKA cipta, 

2010), h.5 
5
Moh. Sholeh Hamid, S.Pd., Metode Edutaiment (Yogyakarta: Diva Press.2011), h.23. 

6
Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan Edisik kedua (Jakarta : 

PRENADAGROUP, 2011),h.455 
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Development (CORD). 
7

Strategi REACT adalah stategi pembelajaran 

kontekstual yang merupakan inti prinsip konstruktivisme.
8
 

Dalam upaya untuk memungkinkan peserta didik membangun dan 

menggunakan pengetahuan dalam sains, Crawfordmendefinisikan lima 

strategi, yaitu strategi pembelajaran kontekstual, yang juga disebut 

sebagaistrategi REACTini mencakup hubungan, pengalaman, penerapan, 

kerjasama dan proses transfering. Kegiatan pembelajaran berdasarkan 

strategi REACT ini mendorong peserta didik untuk menganalisis informasi 

dan mengomentari pengetahuan dalam kemampuan pemahaman masing-

masing.
9
 

 

Strategi REACT terdiri dari lima tahap yaitu Relating (mengaitkan), 

Experiencing (mengalami), Applying (menerapkan), Cooperating 

(bekerjasama), Transferring (mentransfer). Melalui tahap-tahap tersebut, 

strategi REACT berpotensi untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dan meningkatkan pemahaman peserta didik.
10

 

 

Strategi REACT ini dikembangkan mengacu pada paham konstruktivisme  

karena pembelajaran dengan menggunakan strategi ini menuntut peserta 

didik untukterlibat dalam aktivitas yang terus-menerus.
11

Strategi ini 

berfokus pada pembelajaran dan belajar dalam konteks prinsip fundamental 

dari konstruktivisme. REACT adalah akronim yang mudah diingat yang 

                                                             
7
Rita Lefrida, Op.Cit. h.37 

8
Wiwik Sri Utami dkk.”React (Relating, Experiencing, Applying,Cooperative,Transferring) 

Strategy to Develop Geography Skills”.Journal Of Education And Practice. Vol. 7 No. 17 (2016), h. 

101 
9

Ali Sükrü Özbay, Mustafa Naci Kayaoglu, “The Use of REACT Strategy for the 

Incorporation of the Context ofPhysics into the Teaching English to the Physics English Prep 

Students”. Journal of History Culture and Art Research. Vol. 3 No. 13 (September, 2015), h. 91 
10

Rita Lefrida, Lock.Cit 
11

Ibid, h.38  
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mewakili metode yang terbaik digunakan oleh pendidik, Didukung oleh 

penelitian tentang bagaimana orang belajar paling baik.
12

 

Strategi Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering(REACT) diluncurkan dengan membahas pandangan pendidik 

pada materi dan contoh yang mereka buat, artinyastrategi REACT adalah 

output dari pengamatan dan pengalaman pendidik dan bukanmasalah yang 

dirancang secara teoritis dengan adanya penurunan minat dan sikap peserta 

didik terhadap sains.
13

 

Sehinga peneliti dapat memberikan garis besar bahwa strategi REACT 

merupakan strategi kontekstual dengan prinsip konstruksivisme yang 

membimbing peserta didik untuk terlibat aktif dalam semua kegiatan 

pembelajaran secara terus menerus. 

2. Karakteristik Strategi REACT  

REACT merupakan strategipembelajaran konteks yang didasarkan pada 

bagaimanapeserta didik belajar untuk mendapatkanpemahaman dan 

bagaimana tenaga pendidik mengajarkan untuk memberikan pemahaman. 

StrategiREACT ini juga sesuai dengan pandangankonstruktivis, yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
14

 

1. Peserta didik terlibat aktif dalambelajarnya. Peserta didik belajar 

materiIPA secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. 

                                                             
12

Michael L. Crawford, “Teaching Contextually Research, Rationale, and Techniquesfor 

Improving Student Motivation and Achievement in Mathematics and Science”. Center of 

Occupational Research and Development (CORD). (2001), h. 3 
13

Neslihan Ültay  dan Uammer Çalik. “A Comparison of Different Teaching Designs of „Acids 

and Bases‟” Subject.Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, Vol. 12 No. 1 

(2016), h.  57-86 
14

Purwosusilo.“Peningkatan Kemampuan Pemahaman Dan Pemecahan Masalah Matematik 

Peserta didikSMK Melalui Strategi Pembelajaran React”.Jurnal Pendidikan Dan Ketenaga 

pendidikan. Vol. 1 No.2 (2014) h.33 



17 

 

2. Informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga 

menyatudengan skemata yang dimiliki peserta didik.  

3. Orientasi pembelajaran adalah investigasi danpenemuan yang pada 

dasarnya adalah pemecahan masalah. 

 

REACT ini juga sesuai dengan pandangan konstruktivis, materi 

pelajaran yang disajikan melalui konteks kehidupan peserta didik 

mengakibatkan pembelajaran akan lebih bermakna dan 

menyenangkan.
15

Kemudian pembelajaran dengan strategi REACT 

membutuhkan peserta didik untuk menjadi aktif dalam pembelajara sehingga 

konsep peserta didik yang mereka miliki dari proses pembelajaran akan 

diingat dengan baik.
16

Kurikulum dan pembelajaran berdasarkan strategi 

pembelajaran kontekstual ini harus disusun dalam lima hal penting 

yaitu Mengaitkan, Mengalami, Menerapkan, Bekerja Sama, dan 

Mentransfer.
17

 

     Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) yaitu melibatkan pengalaman langsung peserta didik melalui 

penyelidikan, materi yang disajikan berdasarkan pengalaman di kehidupan 

                                                             
15

Fadhila El Husna dkk, ”Penerapan Strategi React Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematika Peserta didik Kelas X Sman 1 Batang Anai”. Jurnal Pendidikan 

Matematika. Vol.3 No. 1 (2014) 
16

Wardani R dan  Meyta Dwi K. “The Influence Of React Strategy Towards Mathematical 

Belief”. Proceeding Department of Mathematics Education,Yogyakarta State University. (November 

26-30, 2014), h. 2 
17

CORD.“REACTing to Learn:  Student Engagement Strategies in Contextual Teaching and 

Learning”.Center of Occupational Research and Development (CORD) (On-Line), diakses  
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peserta didik sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

3. Sintak Strategi Pembelajaran REACT (Ralating, Ekperiencing, Applying, 

Cooperating, Transfering) 

Rencana pembelajaran dan pengajaran berdasarkan strategi 

pembelajaran kontekstual yang harus tersusun dari lima komponen hal penting 

untuk mendorong proses pembelajaran yaitu Relating (mengaitkan), 

Experiencing (mengalami),Applying (menerapkan),Cooperating 

(bekerjasama), dan Transferring (memindahkan atau mentransfer).
18

 

Prosespelaksanaan pembelajaran dengan strategipembelajaran REACT 

merupakan suatu sikluskegiatan, artinya proses tersebut tidak 

pernahterputus.
19

 

1. Relating  

Relatingadalah pembelajaran yang dimulai dengan 

caramengakaitkan antar konsep-konsep baru yangsedang dipelajarinya 

dengan konsep-konsepyang telah dikuasainya.
20

 

 

                                                             
18

Ruzanna Davtyan. “Contextual Learning”.ASEE 2014 Zone I Conference,University of 

Bridgeport, Bridgpeort, CT, USA. (April 3-5, 2014) 
19

Anton Iful Riyanto dan Supari Muslim. ”Penerapan Srategi Pembelajaran React Untuk 

MeningkatkanHasil BelajarPeserta didik” Jurnal Pendidikan Teknik Elektro. Vol. 03 No. 02, (Tahun 

2014) 
20

Sari Herlina dkk. “Efektivitas Strategi React Dalam Upaya Peningkatan Kemampuan 

KomunikasiMatematis Peserta didik Sekolah Menengah Pertama” . Jurnal Pengajaran MIPA, Vol. 17 

No. 1 (April 2012), h. 3 
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Belajar dalam konteks pengalaman manusia, merupakan jenis 

pembelajarankontekstual yang khas terjadi pada anakanak.
21

Proses 

relating peserta didikdiharapkan mampumengidentifikasi 

suatupermasalahan dan memberikan penjelasan yangsederhana, dimana 

penjelasan itu akanmendorong peserta didik mengeluarkan ide-

idenya
22

Proses pembelajaran harus dimulai denganpertanyaan dan 

fenomena-fenomena yang menarik dan akrab bagi peserta didik, bukan 

dengan hal-hal yang sifatnya abstrak dan di luar jangkauanpemahaman, 

dan pengetahuan peserta didik. 

Peserta didik akan mudah memahami isi pelajaran dan 

mempelajari sesuatu dengan bermakna.Jadi tenaga pendidik harus 

memperhatikan pengetahuan awal peserta didik dalam pembelajaran. 

2. Experiencing  

Experiencingadalahpembelajaran yang membuat peserta didik 

belajarmelalui eksplorasi, pencarian, 

danpenemuan.
23

Experiencing4R(mengalami)merupakan pembelajaran 

yang membuatsiswa belajar dengan melakukan kegiatan(learning by 

                                                             
21

Rita Lefrida, Op.Cit, h.38 
22

A D Sapto dkk.“Keefektifan Pembelajaran Strategi React Dengan ModelSscs Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika DanPercaya Diri Peserta didik Kelas VIII”.Journal Of 

Matemathic and Education. Vol. 4 No. 3 (November 2015) h.225 
23

Sari Herlina dkk, Lock.Cit. 
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doing) melalui eksplorasi,penemuan, pencarian, aktivitas 

pemecahanmasalah, dan laboratorium.
24

 

Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika peserta didik 

dapatmelakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. Di dalam 

laboratorium peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk 

mengumpulkan data melalui pengukuran, menganalisis data, membuat 

kesimpulan dan prediksi, serta melakukan refleksi konsep-konsep yang 

mendasari eksperimen. Experiencing akan memberikan banyak peluang 

kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas. 

3. Applying  

Applyingadalah pembelajaranyang membuat peserta didik belajar 

mengaplikasikankonsep.
25

Applying (menerapkan), artinya suatu tahap 

pembelajaran bagaimana menempatkan suatu konsep untuk 

digunakan.Peserta didik mengunakan konsep tersebut ketika mereka 

bisa menerapkan di kehidupan nyata untuk memcahakan masalah.
26

 

Penerapan konsep dan informasi didalam konteks yang sering 

digunakan dalam rancangan pesert didik kedalam imaginasi masa depan 

(kemungkinan karir) atau kedalam tempat yang tidak biasa.
27

 Pendidik 

                                                             
24

Fitriya Karima* dan Kasmadi Imam Supardi. “Penerapan Model Pembelajaran Mea dan 

REACT Pada Materi Reaksi Redoks” Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Vol 9, No. 1 (2015) h.1431-

1439 
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Sari Herlina dkk, Lock.Cit. 
26

Ruzanna Davtyan, Op.Cit. h.2 
27
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tidak perlu mentransfer semua pengetahuan kepada peserta didik tetapi 

mengajak peserta didik  untuk berpikir dan mencari jawaban sendiri atas 

permasalahan yang diberikan oleh pendidik maupun peserta didik itu 

sendiri.  

Cara demikian akan melatih kemahiran aplikasi dan cara 

penyelesaianmasalah. Setelah peserta didik menemukan konsep pada 

tahap experiencing, pembelajaran dilanjutkan ke tahap applying yaitu 

penerapan konsep melalui latihan soal yang sifatnya autentik dan 

realistik. 

4. Cooperating  

Cooperatingadalah pembelajaranyang mengkondisikan peserta 

didik agar belajarbersama, saling berbagi, saling merespon, dan 

berkomunikasi dengan sesama temannya.
28

 

Saat berdiskusi, peserta didik diharapkanbisa memberikan 

penjelasan yang lebih lanjutdan mengatur strategi serta taktik 

dalammengaplikasikan konsep yang sedang dipelajaridalam 

applying.
29

Pengalaman kerjasama tidak hanya membantupeserta didik 

mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan dunia nyata. 
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Sari Herlina dkk, Lock.Cit. 
29
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5. Transfering 

Transferingadalah pembelajaran dalam konteks dari pengetahuan 

yang ada.Itu digunakan untuk membangun pengetahuan peserta didik 

sebelumnya.
30

Transferringadalah pembelajaran yang mendorong peserta 

didikbelajar menggunakan pengetahuan yang telahdipelajarinya di kelas 

berdasarkan padapemahaman.
31

 

Tenaga pendidik merancang tugas-tugas untuk mencapai sesuatu 

yang baru danberagam maka minat, motivasi, keterlibatan,dan 

penguasaan peserta didik terhadap materi yang dapat 

meningkat.
32

Disinilah peran tenaga pendidik yang diharapkan mampu 

memperkenalkangagasan gagasan dan konsep baru yang dapat menarik 

perhatian dan motivasi peserta didik sertamemancing rasa penasaran dan 

emosional peserta didik dalam pembelajaran. 

 

Gambar 2.1 Tahapan strategi REACT
33
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31Sari Herlina dkk, Lock.Cit. 
32
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33
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4. Kelebihan dan KelemahanStrategiREACT 

Kelebihan strategi REACT 

1) Memperdalam pemahaman peserta didik 

Dalam pembelajaran peserta didik bukan hanya menerima informasi 

yang disampaikan oleh pendidik, melainkan melakukan aktivitas 

mengerjakan LKS sehingga bisa mengaitkan dan mengalami sendiri 

proses nya. 

2) Mengembangkan sikap menghargai diri peserta didik dan orang 

lain.Karena dalam pembelajaran, peserta didik bekerja sama 

melakukan aktivitas dan menemukan rumusnya sendiri, maka peserta 

didik memiliki rasa menghargai diri atau percaya diri sekaligus 

menghargai orang lain. 

3) Mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki. 

Belajar dengan bekerja sama akan melahirkan komunikasi sesama 

peserta didik dalam aktivitas dan tanggung jawab, sehingga dapat 

menciptakan sikap kebersamaan dan rasa memiliki. 

4) Mengembangkan keterampilan untuk masa depan. 

Belajar dengan mengalami dituntut suatu keterampilan dari peserta 

didik untuk memanipulasi benda konkrit. Kegiatan tersebut 

merupakan bekal untuk mengembangkan keterampilan masa depan. 
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5) Membentuk sikap mencintai lingkungan. 

Pembelajaran dengan memperhatikan keadaan lingkungan dan 

peristiwa dalam kehidupan sehari hari, dikaitkan dengan informasi 

baru.Oleh karena itu.Peserta didik dengan sendirinya membentuk 

sikap mencintai lingkungannya. 

6) Membuat belajar secara inklusif. 

Pembelajaran yang dilaksanakan secara menyeluruh, sempurna dan 

menyenangkan. 

Kelemahan strategi REACT 

1) Membutuhkan waktu yang lama untuk peserta didik. 

Pembelajaran dengan strategi REACT membutuhkan waktu yang 

lama bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar, 

sehingga sulit mencapai target kurikulum.Untuk mengatasi hal 

tersebut perlu pengaturan waktu yang selektif mungkin. 

2) Membutuhkan kemampuan khusus pendidik. 

Kemampuan pendidik yang paling dibutuhkan adalah adanya 

keinginan untuk melakukan hal kreatif, inovatis, dan komunikasi 

dalam pembelajaran.
34

 

 

 

                                                             
34

Anon. BAB II Kajian Teori.Jurnal Skirpsi, tersedia di : http://digilib.uinsby.ac.id 

/10392/5/bab%202.pdf (25 Desember 2016)   
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25 

 

B. Hasil Belajar  

Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk 

mencapai tujuan. 35
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.
36

 Belajar tidak 

hanya dari buku atau guru tetapi juga dari teman – temannya, dari apa yang 

dilihat dan didengar dalam lingkungannya, atau dari kejadian – kejadian di 

sekitar rumah dan kehidupannya. 

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung tiga unsur yang 

dapat dibedakan yakni tujuan pengajaran (instruksional) kemudian 

pengalaman (proses) belajar-mengajar dan hasil belajar.
37

 Dan apabila 

dihubungkan dalam sebuah diagram maka hasil belajar merupakan akhir 

yang harus ditempuh untuk mengetahui keefektifan pengalaman belajar 

dalam mencapai hasil belajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki peserta 

didiksetelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dibagi 

menjadi tiga macam yaitu: keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan atau 

                                                             
35

Rahma Diani, Yuberti, Shella Syafitri, “Uji Effect Size Model Pembelajaran Scramble 

Dengan Media Video Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas X Man 1 Pesisir Barat”Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi vol.05 No.2 2016 267-277 
36
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37
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Rosdakarya), h.2. 
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pengertian, sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis belajar dapat diisi 

dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
38

Suatu proses belajar 

mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila 

hasilnya memenuhi tujuan instruksional khusus dari bahan tersebut.
39

 

Berdasarkan paparan diatas sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan 

bahwa hasil belajar merupakan suatu proses berdasarkan pengalaman belajar 

yang sudah didapat kemudian menjadi sebuah kemampuan kemampuan 

dalam bentuk pengetahuan maupun watak dan keterampilan.  

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain sebagai berikut:
40

 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau berinteraksi, 

                                                             
38

Luqman Hakim Dkk, “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Instruction Disertai 

Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Biologi Peserta didik Kelas X Sma Negeri 1 Ngemplak 

Tahun Pelajaran 2011/2012.” Jurnal Pendidikan Biologi UNS, Volume 5, Nomor 1. Januari 2013, h. 
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39
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menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks 

nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, 

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). 

Adapun kawasan kognitif menurut Anderson terdiri dari lima 

tingkatan dengan aspek belajar berbeda-beda. Ke lima aspek tersebut 

yaitu : 

1. Mengingat (Remember)  

2. Memahami (Understand) 

3. Menerapkan (Apply) 

4. Menganalisi (Analyze) 

5. Mengevaluasi (Evaluation).
41

 

C. Keterampilan Proses Sains 

1. Definisi Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains adalahkemampuan peserta didik untuk 

menerapkanmetode ilmiah dalam memahami,mengembangkan dan 

menemukan ilmupengetahuan.
42

Kemudian KeterampilanProses Sains 

(KPS) dapat diartikan sebagaiwawasan atau anutan pengembangan 

                                                             
41

Imam Gunawan dan Anggraini R.P, “Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif Kerangka 

Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Penilaian”  Jurnal PGSD IKIP PGRI Madiun. 
42

Widya Wati dan Novianti. “Pengembangan Rubrik Asesmen Keterampilan ProsesSains 

Pada Pembelajaran IpaSMP” Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika „Al-BiRuNi‟. Vol.5 No.1 (Maret 2016) 
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keterampilan-keterampilanintelektual, sosial, dan fisik yangbersumber 

pada kemampuankemampuan yangmendasar yang pada prinsipnya ada di 

dalam diripeserta didik.
43

 

Keterampilan proses sains merupakansuatu rangkaian yang 

membantu peserta didik untukmenguasai keterampilan ilmiah yang 

sangatpenting dalam pengajaran dan pembelajaranilmu sains, 

memperkuat pengetahuan danpemahaman peserta didik mengenai teori- 

teori dankonsep-konsep ilmiah dan mengembangkandan menanamkan 

sikap ilmiah.
44

 

Berdasarkan pendapat di atas tentang keterampilan proses 

sainsdapat peneliti pahami bahwa Keterampilan Proses Sains (KPS) 

adalah sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran dimana peserta didik 

dibantu untuk menguasai keterampilanintelektual untuk menerapkan 

metode ilmiah dalam pembelajaran sains. 

Keterampilan proses sains sangat penting bagi setiap peserta 

didiksebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam 

mengembangkan sains untuk memperoleh pengetahuan baruatau 

                                                             
43

M. Yusuf dan Ana R.W, “Penerapan Model Discovery Learning Tipe Shared Dan 

WebbedUntuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan KPSPeserta didik”  EDUSAINS. Vol. 8 No. 01 

(Tahun 2016). h.49-56 
44

Sophia Allamin dan Bertha Yonata. ”Keterampilan Proses Sains Peserta didik pada Materi 

Asam Basa Kelas XIdi SMAN Ploso Jombang” Unesa Journal of Chemical Education, Vol. 5, No.2.( 
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mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
45

Keterampilan Proses Sains 

dan sikapilmiah merupakan bagian dari sains itusendiri, sehingga sangat 

strategis untukdikembangkan.
46

 

Pembelajarandengan keterampilan prosesmemungkinkan peserta didik 

dapat menumbuhkansikap ilmiah untuk mengembangkanketerampilan-

keterampilan yang mendasar,sehingga dalam proses pembelajaran peserta 

didikdapat memahami konsep denga baik.Dengan demikian hasil belajar 

yang meliputipengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaituntutan 

kompetensi dalam kurikulum 2013akan tercapai.
47

 

Keterampilan proses memilikikarakteristik adanya proses dan 

produkdalam mendapatkan informasipengetahuan. Adanya proses 

yangmemungkinkan peserta didik dalam bekerja danberpikir dengan 

keterampilan-keterampilandan sikap-sikap yangdimiliki ilmuwan untuk 

memperoleh danmengembangkan pengetahuan, sertaproduk yang 

dihasilkan oleh peserta didik merupakan perolehan konsep sesuaidengan 

                                                             
45
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stimulus yang diterima sehinggadapat tersimpan dalam memori 

jangkapanjang.
48

 

2. Jenis Keterampilan Proses Sains. 

Secara rinci, keterampilan proses IPA dibedakan menjadi2 

kelompok yaitu keterampilan proses dasar (basic skills) danketerampilan 

proses terintegrasi (integrated skills).  

1. Keterampilan proses dasar terdiri atas 

mengamati,menggolongkan/mengklasifikasi,mengukur,mengomunik

asikan, menginterpretasi data, memprediksi,menggunakan alat, 

melakukan percobaan, dan menyimpulkan. 

2. Keterampilan proses IPA terintegrasi meliputimerumuskan masalah, 

mengidentifikasi variabel, mendeskripsikanhubungan antarvariabel, 

mengendalikan variabel, mendefinisikanvariabel secara operasional, 

memperoleh dan menyajikan data,menganalisis data, 

merumuskanhipotesis, merancang penelitian,dan melakukan 

penyelidikan/percobaan.
49
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3. Indikator Keterampilan Proses Sains 

Indikator keterampilan proses disajikan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai 

berikut:
50

 

Tabel 2.1 

Indikator Keterampilan ProsesSains 

 

Keterampilan proses Indikator 

Mengamati atau 

Observasi 

Menggunakan indera. 

Menggunakan fakta yang relevan. 

Klasifikasi 

 

 

Mencari perbedaan dan persamaan. 

Mengontraskan ciri-ciri. 

Membandingkan. 

Mencari dasar pengelompokkan atau 

penggolongan. 

Menghubungkan hasil-hasil pengamatan  

Mencatat setiap pengamatan secara terpisah.  

Mencatat hasil pengamatan  

Menafsirkan atau 

Interpretasi 

Menghubungkan hasil pengamatan  

Menemukan pola atau keteraturan dari suatu 

seri pengamatan  

Menyimpulkan  

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang 

belum terjadi berdasarkan suatu 

kecenderungan atau pola yang sudah ada  

Meramalkan atau 

Prediksi 
Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. 

Mengajukan pertanyaan 

Bertanyaa untuk meminta penjelasan. 

Menyatakan hubungan antara dua variabel 

atau memperkirakan penyebab sesuatu 

terjadi  

 

Berhipotesis  

Mengetahui bahwa ada lebih dari satu 

kemungkinan penjelasan dari satu kejadian. 

 

Menentukan alat dan bahan 

Merencanakan percobaan 

Mentukan variabel bebas &variabel kontrol 

Menentukan apa yang diamati, diukur, 

ditulis 

                                                             
50

 Kartini, dkk. “Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dalam Pengajaran Biologi untuk 
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Keterampilan proses Indikator 

Merencanakan percobaan 
Menentukan cara dan langkah kerja  

Menentukan cara mengolah data  

Menggunakan alat dan 

bahan 

Mengetahui bagaimana menggunakan alat 

dan bahan  

Menjelaskana sesuatu peristiwa dengan 

menggunakan konsep yang sudah dimiliki  

 

Menerapkan konsep 

Menerapkan konsep yang telah dipelajari 

dalam situasi baru. 

Membaca grafik, tabel, atau diagram dan 

menjelaskan hasil percobaan  

 

Berkomunikasi 

 

 

Menyusun dan menyampaikan laporan 

sistematis dan jelas  

Mengubah bentuk penyajian dan 

memberikan atau menggambarkan data 

empiris hasil percobaan atau pengamatan 

dengan grafik atau tabel atau diagram  

 

D. Hubungan Pembelajaran REACT dengan Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains merupakan sebuah rangkaian kegiatan 

pembelajaran dimana peserta didik dibantu untuk menguasai keterampilan 

intelektual untuk menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran sains.  

Keterampilan proses sains (KPS) memungkinkan peserta didik dapat 

menemukan konsep mereka sendiri melalui kegiatan praktikum (penyelidikan) 

dan juga menuntut pesert didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Untuk meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik dapat 

menggunakan strategi pembelajaran yang salah satunya yaitu strategi REACT. 

Strategi REACT merupakan strategi yang berlandaskan paham kontruksivisme 
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dimana peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan melibatkan 

pengalaman langsung peserta didik. 

 Dalam strategi REACT terdapat 5 tahapan pembelajaran yaitu 

Relating (mengaitkan), Experiencing (mengalami), Applying (menerapkan), 

Cooperating (bekerjasama), Transferring (mentransfer) yang cocok dalam 

meningkatkan ketermpilan proses sains.  

Kecocokan startegi REACT dalam meningkatkan keterampilan proses sains di 

jelaskan dalam tabel berikut : 

No Tahapan REACT Indikator KPS 

1 Relating (mengaitkan), Mengamati, klasifikasi, mengajukan 

pertanyaan, hipotesis 

2 Experiencing (mengalami), Prediksi, Merancang percobaan, 

menggunakan alat dan bahan 

3 Applying (menerapkan) Menerapkan konsep 

4 Cooperating (bekerjasama), Interpretasi 

5 Transferring (mentransfer) Berkomunikasi 

 

E. Pembelajaran IPA 

1. Definisi Pembelajaran IPA 

Belajar menurut pandangan B.F Skinnr (195) dalam buku 

metodologi pembelajaran IPA merupakan adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progresif.Belajar dipahami sebagai 

suatu perilaku jadi belajar merupakan perubahan peluang terjadinya 
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respons.
51

Belajar juga merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses belajar dapat terjadi secara 

sengaja maupun tidak sengaja, yang kesemuanya itu mempunyai 

keuntungan dan mudah diamati.
52

 Belajar menurut piaget adalah proses 

perubahan konsep. Dalam proses tersebut, peserta didik selalu membangun 

konsep baru melalui asimilasi dan akomodasi skema mereka. Oleh karena 

itu, belajar merupakan proses yang terus menerus , tidak berkesudahan.
53

 

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa belajar merupakan 

suatu usaha dan perubahan pada individu baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja yang berlangsung terus menerus.Perubahan ini meliputi 

penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan dll. 

Pembelajaran adalah kegiatan dimana tenaga pendidik melakukan 

peran-peran tertentu agar peserta didik dapat belajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan.
54

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah kegiatan atau aktivitas dalam kegiatan 

pendidikan agar dapat mencapai tujua pendidikan yang diharapkan. 

IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki kraketristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang faktual (faktual), baik berupa kenyataan 
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Asih Widi W dan Eka Sulistyowati.Metodologi Pembelajaran IPA.  (Jakarta : PT Bumi 
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(reality), atau kejadian (events) dan hubungan sebab akibatnya. Cabang 

ilmu yang tersebut anggota rumpun IPA saat ini antara lain Biologi, Fisika, 

IPA, Astronomi / Astrofisika dan Geologi.
55

 

Proses pembelajaran menitik beratkan pada suatu proses penelitian. 

Hal ini terjadi ketika belajar IPA mampu meningkatkan proses berpikir 

peserta didik untuk memahami fenomen fenomena alam.
56

 Dengan 

demikian, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa proses pembelajaran IPA 

menitik beratkan pada penelitian melalui metode eksperimen (eksplorasi) 

dan pemecahan masalah.  

Pembelajaran IPA dapat digambarkan sebagai suatu sistem yaitu 

sistem pembelajaran IPA. Sistem pembelajara IPA, sebagaimana sistem-

sistem lainnya terdiri atas komponen masukan pembelajaran, proses 

pembelajaran dan keluaran pembelajaran.
57

 

2. Karakteristik Pembelajaran IPA 

Belajar IPA memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :
58

 

1. Proses belajar IPA melibatkan semua alat indera, seluruh proses 

berpikirdan berbagai macam gerakan otot. Contoh: untuk mempelajari 

pemuaianpada benda, diperlukan serangkaian kegiatan yang 
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Asih Widi W dan Eka Sulistyowati.Op.Cit. h.22 
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Ibid, h. 10 
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Ibid, h.26 
58

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. IlmuPengetahuan Alam.kelas VIII Buku Guru -- 

(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014) h. 6-7 
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melibatkan inderapenglihat untuk mengamati perubahan ukuran benda 

(panjang, luas, atauvolume). Belajar IPA  dilakukan dengan 

menggunakan berbagai macam cara,misalnya, observasi, eksplorasi, 

dan eksperimentasi. 

2. Belajar IPA memerlukan berbagai macam alat dan bahan, terutama 

untukmembantu pengamatan. Hal ini dilakukan karena kemampuan 

alat inderamanusia itu sangat terbatas. Selain itu, ada keterbatasan 

hasil dan prosesbila data yang kita peroleh hanya berdasarkan 

pengamatan dengan indera. Hal ini akan memberikan hasil yang 

kurang obyektif, sementara itu IPA mengutamakan obyektivitas. 

Contoh: proses untuk mengukur suhubenda diperlukan alat bantu 

pengukur suhu yaitu termometer 

3. Belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah, 

studikepustakaan, mengunjungi suatu objek, dan yang lainnya. 

4. Belajar IPA merupakan proses aktif. Belajar IPA merupakan sesuatu 

yangharus dilakukan peserta didik, bukan sesuatu yang dilakukan 

untukpeserta didik. Dalam belajar IPA, peserta didik mengamati obyek 

danperistiwa, mengajukan pertanyaan, memeroleh pengetahuan, 

menyusun penjelasan tentang gejala alam, menguji penjelasan tersebut 

dengan caracarayang berbeda, dan mengomunikasikan 

gagasannyapadapihaklain.Keaktifansecara fisik saja tidak cukup untuk 
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belajar IPA, peserta didik juga harus memeroleh pengalaman berpikir 

melalui kebiasaan berpikir. 

3. Pembelajaran Fisika Getaran dan Gelombang. 

Fisika adalah ilmu pengetahun yang paling mendasar, karena 

berhubungan dengan perilaku dan struktur benda.
59

Fisika adalah ilmu 

pengetahuan yang berbasis eksperimen.
60

 

Jadi fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasar 

berhubungan dengan alam sekitar yang didasarkan pada percobaan atau 

eksperimen. 

Dalam hal ini materi pembelajaran yang akan disampaikan pada 

pembelajaran fisika adalah materi getaran dan gelombang. 

a. Getaran 

Gerak dapat berulang di mana setiap perulangan gerakan itu 

dapat ditempuh dalam waktu yang sama. Gerak seperti disebut gerak 

periodik.Gerak bolak balik benda melalui titik seimbang secara 

periodik disebut getaran.
61

 

Bila garpu tala dipukul, lalu daunnya dipegang apa yng akan 

terjadi ?ya tangan kamu akan bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa 

garputala setelah dipukul menjadi bergetar. Senar gitar dipetik, 
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kentongan yang dipukul, seruling ditiup merupakan contoh contoh  

benda yang mengalami getaran.
62

 

Sebuah pegas yang salah satu ujungnya diberi beban kemudian 

ujungnya lainnya digantungkan. Jika beban ditarik kebawah sampai 

ketitik A, kemudian kita lepaskan beban kemudian akan bergerak ke 

atas dan kebawah secara berulang ulang seperti pada gambar dibawah 

ini.
63

 

 

Gambar 2.2 Getaran selaras bandul pada pegas.
64

 

Demikian halnya pada bandul yang diayukan. Bola logam akan 

melakukan garakan dan melalui lintasan A-B-C-B-A secara berulang 

ulang. Satu getaran adalah gerakan bolak balik satu kali lintasan.Benda 

yang diam dapat dikatakan berada pada titik seimbang. 
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Setya Nurrachmandi dan Samson Samsulhadi, ILMU PENGETAHUAN ALAM (TERPADU) 
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Gambar 2.3 getaran ayunan bandul
65

 

Titik seimbang getaran pada bandul adalah B. Garis yang 

menghubungkan antara titik O dan titik B pada getaran ujung dan 

ayunan disebut garis setimbang.Jarak antara benda yang bergetar 

dengan titik (garis) setimbang disebut simpangan.Simpangan terbesar 

suatu benda yang bergetar disebut amplitudo.
66

 

1. Frekuensi getaran 

Frekuensi dalam getaran didefinisikan sebagai banyaknya 

getaran yang terjadi pada setiap satu satuan waktu.Dalam Satuan 

Internasional (SI), frekuensi dinyatakan dalam satuan Hertz (Hz) 

dengan ketentuan 1 Hz = 1 getaran/ sekon. 

Dengan demikian dapat dirumuskan dengan persamaan 

matematis sebagai berikut : 

𝑓 =  
𝑛

𝑡
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Keterangan : 

f = frekuensi (Hz) 

n = banyaknya getaran  

t = waktu (s). 

 

2. Periode getaran 

Periode getaran didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan suatu 

benda untuk melakukan satu kali getaran.Dalam SI periode 

dinyatakan dalam sekon (s). 

Dengan demikian dapat dirumuskan dengan persamaan matematis 

sebagai berikut : 

 𝑇 =  
𝑡

𝑛
 

Keterangan : 

T = periode (s) 

n = banyaknya getaran  

t = waktu (s).
67

 

 

kemudian hubungan antara frekuensi dan periode pada getaran 

yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑓 =  
1

𝑇
dan𝑇 =  

1

𝑓
 

b. Gelombang  

Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa 

energi. Perpindahan energi pada gelombang dari satu tempat ke tempat 
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lain dapat melalui zat perantara (medium) tau tanpa melalui zat 

perantara (ruang hampa).
68

 

Gelombang dapat dikelompokkan berdasarkan perntara dan 

arah getarnya. Berdasarkan ada tidaknya perantara, gelombang 

dibedakan menjadi 2 yaitu  

1. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang perambatannya 

memerlukan zat perantara / medium. Contoh gelombang air, 

gelombang pada tali, gelombang pada slinki dan gelombang 

bunyi. 

2. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang 

perambatannya tidak memerlukan medium / zat perantara. 

Contonya yaitu gelombang cahaya, gelombang TV, radio, sinar – 

x dan X-ray. 

Sedangkan berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi 

dua yaitu : 

1. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarnya 

tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transfersal 

dapat merambat sempurn pada zat padat, tetapi kurang pada zat 

cair. Contohnya gelombang tali, gelombang air. 

2. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarnya 

sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal dapat 
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merambat pada zat padat, cair maupun gas. Contohnya 

gelombang bunyi. 
69

 

 

Gambar 2.4 gelombang transversal
70

 

 

Gambar 2.5  gelombang longitudinal
71

 

a. Frekuensi dan periode gelombang  

Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi 

dalam satu sekon. 
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Dengan demikian dapat dirumuskan dengan persamaan 

matematis sebagai berikut : 

𝑓 =  
Σ 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝑡
 

Keterangan : 

f   = frekuensi (Hz) 

∑ gelombang = banyak gelombang 

t   = waktu (s). 

 

periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk 

terjadinya satu gelombang.  

Dengan demikian dapat dirumuskan dengan persamaan 

matematis sebagai berikut : 

𝑇 =  
𝑡

Σ 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
 

Keterangan : 

T    = Periode (s) 

∑ gelombang = banyak gelombang  

t           = waktu (s).
72

 

 

kemudian hubungan antara frekuensi dan periode pada getaran 

yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑓 =  
1

𝑇
dan𝑇 =  

1

𝑓
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b. Cepat rambat gelombang 

Cepat rambat gelombang merupakan hubungan antara panjang 

gelombang (λ) dan frekuensi , periode gelombang yang dapat 

dituliskan dengan persamaan berikut : 

𝑣 =  
𝜆

𝑇
    𝑑𝑎𝑛 𝑣 =  𝜆 .𝑓 

Dengan : 

v = cepat rambat gelombang (m/s) 

λ = panjang gelombang (m) 

f = frekuensi (Hz).
73

 

Jarak yang dilalui oleh gelombang dalam rambatanya ditempuh 

dalam waktu tertentu.Besarnya jarak yang ditempuh oleh 

gelombang dalam tiap satu satuan waktu disebut cepat rambat 

gelombang.
74

 

Adapun ayat yang berhubungan dengan getaran dan gelombang 

yaitu dalam QS.Huud : 43.  
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ٍَ ٖ   سَ َٔاِوٓي ِإَنىٰ َجَبمَقاَل ًُِنً ِي ًَٓاِءۚٱ ٌَعِۡص  َقاَل َنا َعاِصَى نۡ

ٍَىَۡوٱ ًَا نَهِهٱ ِيٍۡ َأيِۡر نۡ ًَىُۡجٱ ِإَنا َيٍ َّرِحَىۚ َوَحاَل َبٍَۡنُه ٌَ نۡ  َفَكا

 ٍَ ٍَٱِي ًُغَۡرِقٍ   ٤٣ نۡ
 
 
Artinya : 

Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke 

gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: 

"Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain 

Allah (saja) Yang Maha Penyayang". Dan gelombang menjadi 

penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk 

orang-orang yang ditenggelamkan.
75

 

 

F. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh A D Sapto dkk maka dapat disimpulkan 

bahwakemampuan komunikasi matematika siswakelas eksperimen yang 

menggunakan strategi REACT dengan model SSCS lebihbaik daripada 

siswa kelas kontrol yang menggunakan model ekspositori.
76

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Herlina dkk maka dapat disimpulkan 

bahwapeningkatankemampuan komunikasi matematika untuk memperoleh 

pembelajaran dengan strategi REACT lebihbaik daripada siswa yang 

menerima pembelajaran konvensional.
77
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46 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh S.R Wangi dkk maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa pada kelompok yang menggunakanmodel 

pembelajaran CTL dengan strategi REACT dapat mencapai 

ketuntasanbelajar, rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok yang 

menggunakan modelpembelajaran CTL dengan strategi REACT lebih dari 

rata-rata hasil belajar siswapada kelompok yang menggunakan model 

pembelajaran DI.
78

 

 

G. Kerangka Teoritik 

 

Berdasarkan latar belakang masalah serta mengacu pada kajian teoritis 

yang telah peneliti kemukakan di atas, selanjutnya akan dijelaskan pengaruh 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menggambarkan alur 

pemikiran di sini peneliti dapat menggambarkan melalui diagram pikir yaitu 
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Peserta didik tidak dibiasakanuntuk mencoba menemukan sendiri 

pengetahuan atau informasi 

 
Hasil belajar dan Keterampilan proses sains peserta didik kelas 

VIII rendah 

 Strategi REACT 

 
Getaran dan Gelombang 

 

Kelas Eksperimen 

        Strategi REACT 

Kelas Kontrol 

(Pembelajaran Konvensional) 

 

 Tes hasil belajar dan observasi 

Keterampilan proses sains 

prosProses Sains 

Efektivitasstrategi 

REACT (X) 

(Variabel bebas) 

Hasil belajar (Y1) 

Keterampilan proses sains(Y2) 

(Variabel terikat) 
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Bagan 2.1 Kerangka Pikir 

 

 Dari gambar di atas dijelaskan bahwa pembelajaran yang mampu 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik sekaligus peserta didik 

dapat menemukan sendiri konsep-konsep,serta dapat mengembangkan penguasaan 

keterampilan proses sains peserta didik sehingga tidak hanya menekankan pada 

aspek kognitif saja namun juga aspek afektif dan pisikomotor dapat meningkat. 

Pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah strategi 

pembelajaran REACT. 

H. Hiposkripsi 

Berdasarkan latar belakang, teori yang mendukung serta  kerangka pikir, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hiposkripsi Penelitian 

Terdapat perbedaan antara hasil belajar dan keterampilan proses sains 

peserta didik menggunakan pembelajaran kontekstual REACT dengan hasil 

belajar dan keterampilan proses sains peserta didik 

menggunakanpembelajaraan konvensional. 

2. Hiposkripsi Statistik  

𝐻0 : 𝜇1 ≤  𝜇2   ( Apabila hasil tes hasil belajar & observasi keterampilan 

proses sains peserta didik kelas eksperimen lebih kecil 

atau sama dengan dari hasil keterampilan proses sains 

kelas kontrol maka hipotesis ditolak). 
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𝐻1  :𝜇1 ≥  𝜇2 (Apabila hasil tes hasil belajar & observasi keterampilan 

proses sains peserta didik kelas eksperimen lebih besar 

atau tidak sama dengan dari hasil keterampilan proses 

sains kelas kontrol maka hipotesis diterima). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas strategi 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering)dalam 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 22 Bandar Lampung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Aprilsemester genap tahun pelajaran 

2016 / 2017. 

C. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
1
Metode penelitian merupakan langkah langkah 

ataupun cara dalam penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan tujuan dari 

penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

metode penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada 

data data empiris berupa angka berupa angka atau suatu fakta yang bisa 

                                                                   
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(BandungAlfabeta,2011),h.2. 
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o1   X  o3  

o2     o4  

 

dihitung.
2
Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis dat bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
3
 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen.Penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan 

terhadap suatu kondisi tertentu.
4
Penelitian ini menggunakan metode Quasy 

Experiment yang merupakan pengembangan dari True Experiment Desain. 

Kemudian desain penelitian pada penilitian ini menggunakan Non-

Equivalent ControlGroup design.Dalam rancangan ini, terdapat dua kelompok 

subjek satu kelompok mendapat perlakuan (kelas eksperimen) dan satu kelompok 

sebagai kelompok kontrol.
5
Skema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Desain Penelitian 

 

 

 

Gambar 3.1Desain Non-Equivalent ControlGroup design.
6
 

 

                                                                   
2
Adanan Mahdi, Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi, (Bandung Alfabeta,2014), h. 104. 
3
Sugiyono,Op.Cit. h. 9. 

4
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Bandung, Kencana Prenada Media Group, 2013), 

h.87 
5
Punaji Setyosari, Metode Penelitian PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN, (Bandung, 

Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 210. 
6
Ibid, h.211 
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Keterangan: 

X = Perlakuan 

o1  = Pembelajaran dengan strategi REACT 

o2= Pembelajaran dengan modelkonvensional 

o3= Posttest  kelas dengan strategi REACT 

o4= Posttest kelas dengan modelkonvensional 

 

D. Variabel Penelitian 

 Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi kemudian ditarik kesimpulanya.
7
 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : 

1. Variabel Independent (Variabel Bebas)  

Variabel independent atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) 

2. Variabel Dependent (Variabel Terikat)  

Variabel dependent atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar dan keterampilan proses sains.  

Pengaruh hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

                                                                   
7
Ibid, h.38 
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Bagan3.1 Hubungan Variabel X dan Y 

Keterangan : 

X = Strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) 

Y1 = Hasil Belajar 

Y2 = Keterampilan Proses Sains 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian.
8
Populasi juga 

diartikan sebagai keseluruhan objek, orang, peristiwa, atau sejenisnya yang 

menjadi perhatian dan kajian dalam penelitian.
9
 

Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP N 22 

Bandar Lampung, tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 12 kelas. 

 

 

                                                                   
8
Adanan Mahdi Mujahidin, Op.Cit. h. 104 

9
Punaji, Op.Cit. h.221 

   X 

Y1 

Y2 
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2. Sampel  

 Sampel adalah duta atau wakil dari populasi.
10

Sampel merupakan 

sekelompok objek, orang, peristiwa, dan sebagainya yang merupakan 

representasi dari keseluruhan.
11

 

 Dalam pengambilan sampel dalam penelitian harus dilakukan dengan 

teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel merupakan cara 

untuk menentukan sampel penelitian yang benar benar mewakili populasi 

yang ada.
12

 Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Purposive Sampling, karena dalam pengambilan sampel peneliti memilih 

berdasarkan tujuan tertentu seperti anggota di dalam kelas yang akan 

dijadikan sampel. 

Sampel pada penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas VIII C (31 

peserta didik) sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B (30 peserta didik) 

sebagai kelas kontrol. 

F. Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu : 

 

                                                                   
10

Adanan Mahdi, Mujahidin,Op.Cit. h.111-112 
11

Punaji, Op.Cit. h.220 
12

Ibid, h.222 
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1. Tes 

 Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang 

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran contohnya 

mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi pelajaran 

dll.
13

 

 Tes yang diberikan pada penelitian ini berupa tes uraian yang 

diharapkan peserta didik dapat mencapai suatu indikator hasil belajar. 

2. Observasi 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung maupun tidak tentang hal hal yang diamati dan 

mencatatnya pada alat observasi. Hal hal yang diamati itu bisa gejala-

gejala, tingkah laku, benda hidup ataupun benda benda mati.
14

  Observasi 

yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi sistematis yang dimana 

pelaksanaannya dipersiapkan dahulu baik yang berkaitan dengan hal yang 

akan diobservasi, waktu dan tempat maupun alat observasi yang 

dibutuhkan. 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data berbentuk 

tertulis, seperti daftar nama guru, nama peserta didik, profil sekolah, foto 

dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. 

                                                                   
13

Wina Sanjaya,Op.Cit. h.251 
14

Ibid,. h.270 
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G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Tes. Tes ini berupa soal dalam bentuk uraian yang memenuhi indikator 

dalam hasil belajar. 

b. LKP (Lembar Kerja Praktikum) pada pokok bahasan getaran dan 

gelombang. 

c. Lembar observasiKeterampilan Proses Sains. 

H. Uji Coba Instrumen 

 Sebelum instrumen tes di berikan pada sampel penelitian, tes tersebut harus 

diuji coba dengan kelompok peserta didik yang sudah menerima pokok 

bahasan tersebut. Adapun pengujian instrumen tersebut hingga layak menjadi 

instrumen penelitian diuji dengan uji validitas, uji reabilitas, uji tingkat 

kesukaran dan uji daya beda. 

1. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data itu valid (sah).Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, instrumen ini 

dapat mengungkap data dari variabel yang dikaji secara tepat.Instrumen 

yang valid atau sahih memiliki validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang 
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kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
15

Pengujian validitas isi 

dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 

materi pelajaran yang telah diajarkan.
16

 

Untuk mempertinggi validitas isi, hendaknya melalui langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi bahan-bahan yang telah diberikan beserta tujuan 

intruksionalnya 

b. Membuat kisi-kisi dari soal tes yang akan ditulis. 

c. Menyusun soal tes beserta kuncinya. 

d. Menelaah soal tes sebelum dicetak. Penelaahan ini akan lebih baik 

apabila dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari ahli-ahli yang 

relevan.
17

 

Untuk mengetahui indeks validitas dari butir soal, dapat dicari dengan 

rumus. 

rxy=  
𝑵∑𝑿𝒀− ∑𝑿  ∑𝒀 

  𝑵∑𝑿𝟐− ∑𝑿 𝟐  𝑵∑𝒀𝟐− ∑𝒀 𝟐 

 

 

 

                                                                   
15

Punaji, Op.Cit. h.243 
16

Sugiono, Op.Cit hlm. 129 
17

Budiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Sebelas Maret University Press, Surakarta, 

2003), h.58 
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

xi = rata-rata yang akan dicari validitasnya pada soal ke i 

yi = skor total yang diperoleh responden ke i 

𝑥𝑖
2 = kuadrat dari xi 

𝑦𝑖
2 = kuadrat dari yi.

18
 

 

Jika rxy≤ rtabel maka soal dikatakan tidak valid dan jika rxy≥ rtabel maka 

soal dikatakan valid.Interprestasi terhadap nilai koefisien rxy digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Interpretasi Korelasi rxy
19

 

Nilairxy Keterangan 

0,00- 0,200 Sangat Rendah  

0,200- 0,400 Rendah  

0,400- 0,600 Cukup 

0,600- 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,00 Sangat Tinggi 

 

Setelah uji coba soal kepada peserta didik yang berada diluar sampel. 

Kemudian hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya dan diperoleh data berikut,   

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Batas 

signifikan 
Keterangan No Butir Soal Jumlah 

>0,361 
Valid 1, 2, 3,4,5,6,9,10 8 

Tidak Valid 7,8 2 

 

 

                                                                   
18

Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Dua) (Bumi Aksara,Jakarta. 

2013). h. 85 & 87 

 
19

Ibit, h.89 
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Berdasarkan Tabel 3.2, dari 10 butir soal yang telah diuji cobakan, 

dengan nilai r tabel = r (0,05;30-2) = 0,361. Sehinggadengan  diperoleh 8 butir 

soal yang dinyatakan valid, yaitu soal nomor 1, 2, 3,4,5,6,9,10. Artinya dari 8 

butir soal yang valid dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tes 

hasil belajar.Untuk analisis perhitungan  secara keseluruhan tercantum pada 

lampiran. 

2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas instrumen penelitian adalah suatu alat yang memberikan 

hasil yang tetap sama (konsisten). Hasil pengukuran ini harus tetap sama 

(relatif sama) jika pengukurannnya diberikan kepada subjek yang sama 

meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berlainan, dan 

tempat yang berbeda pula.
20

 

  Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus digunakan rumus 

Cronbach Alpha sebagai berikut : 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
)(1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑖
2 ) 

Dengan : 

𝑟11: reliabilitasinstrumen. 

∑s1
2 

: jumlah varians item 

s1
2
: varians total.

21
 

 

 

 

                                                                   
20

Rostina Sundayana, Statistikka Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 69 
21

Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.122 
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Dengan koefisien reliabilitas sebagai berikut : 

   Tabel 3.3 

Klasifikasi Koefesien Reliabilitas
22

 

Indeks Reliabilitas Kriteria Reabilitas 

0,00≤ r <0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ r <0,40 Rendah 

0,40 ≤ r <0,60 Sedang atau Cukup 

0,60 ≤ r <0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r <1,00 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas dengan SPSS 17 diperoleh 

nilai Cronbach Alphayaitu 0,664 maka keputusannya instrumen penelitian 

dinyatakan reliabel dengan kategori tinggi. Artinya tes yang diuji cobakan dapat 

memberikan hasil yang sama bila diberikan kepada kelompok yang sama 

meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu atau kesempatan yang 

berbeda dan tempat yang berbeda pula. Untuk analisis perhitungan secara 

keseluruhan tercantum pada lampiran. 

3. Uji Tingkat Kesukaran  

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran  

seimbang(proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik.
23

 

Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus berikut: 

P =  
B

JS
 

 

                                                                   
22

Rostina Sundayana,Op.Cit, h. 70 
23

Zainal Arifin,  Evaluasi Pembelajaran (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan 

IslamKementerian Agama, 2012). h.266 
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Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Jumlah skor peserta didik menjawab soal tes dengan benar tiap soal. 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes
24

 

Besar tingkat kesukaran soal antara 0,00 sampai 1,00 yang dapat 

diklasifikasikan kedalam tiga katagori yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Tingkat Kesukaran
25

 

Proportion correct (p)/ nilai (p) Katagori soal 

p 0,00 - 0,29 Sukar 

p 0,30 - 0,69 Sedang 

p 0,70 - 1,00 Mudah 

 

Hasil dari analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel berikut, 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

Katagori No Butir Soal Jumlah 
Sukar 10 1 

Sedang 2,5,6 3 

Mudah 1,3,4,9 4 

 

Berdasarkan Tabel 3.5, dari 10 butir soal  yang telah diuji cobakan 

diperoleh  1 butir soal yang masuk dalam kategori sukar,yaitu soal nomor 10. 3 

butir soal kategori sedang, yaitu soal nomor 2,5, dan 6. dan 4 butir soal masuk 

dalam kategori mudah, yaitu soal nomor 1,3,4 dan 9. Untuk analisis 

perhitungan secara keseluruhan tercantum pada lampiran. 

 

                                                                   
24

Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 223 
25

Ibid, h. 225 
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4. Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah tingkat kemampuan instrumen untuk 

membedakan antara peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik 

yang berkemampuan rendah. Adapun rumus untuk menentukan daya pembeda 

tiap item instrument penelitian sebagai berikut:
26

 

D  = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 =𝑃𝐴 −𝑃𝐵 

Keterangan: 

D  = daya pembeda. 

JA = banyaknya peserta kelompok atas. 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah. 

BA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

BB = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab salah. 

 
 

Selanjutnya hasil akhir dari perhitungan daya beda didefinisikan dengan 

indeks daya pembeda sebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Daya Beda
27

 

 

Daya Pembeda Keterangan 

0,70 -1,00 Baik sekali 

0,40 − 0,70 Baik 

0,20-0,40 Sedang 

0,00- 0,20 Jelek 

 

 

 

 

 

                                                                   
 26

Ibid,  h. 226-229 
27

Ibid, h. 232 
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Hasil dari analisis daya pembeda dapat terlihat pada tabel berikut, 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

Klasifikasi No Butir Soal Jumlah 

Jelek 4,10 2 

Cukup 2,3,6,9 4 

Baik 1,5 2 

 

Berdasarkan tabel 3.7, dari 10 butir soal yang diuji cobakan diperoleh 8 

butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda jelek,yaitu soal nomor 4 dan 10. 

4 butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda cukup, yaitu soal nomor 2,3,6, 

dan 9.2 butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda baik, yaitu soal nomor 1 

dan 5.Dan untuk klasifikasi daya pembeda baik sekali tidak ada. Artinya 

kemampuan butir-butir soal tersebut sudah  cukup dalam membedakan 

kemampuan siswa berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan 

rendah.Untuk analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum pada 

lampiran. 

I. Teknik Analisis Data 

  Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis uji hipotesis 

dengan menggunakan statistik parametris yaitu Uji t, yang sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat dengan menggunakan  uji gains, uji normalitas, dan uji 

homogenitas. 

1. Uji N-Gain 

 Analisa uji gain merupakan sebagai ukuran dari efektivitas mata 

pelajaran  dalam meningkatkan pemahaman konsep, telah menjadi ukuran 



63 

 

standar dalam melaporkan skore pada konsep berbasis penelitian.
28

 

Formulasi gain score yang didefinisikan oleh hakke yaitu :
29

 

𝐍 −  𝐆𝐚𝐢𝐧  𝐠 =  
%𝐩𝐨𝐬𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭 − %𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭

𝟏𝟎𝟎 − 𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭
 

Dengan interpreatsi skore sebagi berikut : 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Nilai Gain Menurut Hake
3031

 

Nilai Gain  Interpretasi 

g ≥0,7 Tinggi 

0,7> g ≥ 0,3 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan 

dengan menggunakan  ujililiefors 

Dengan  langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya 

b. Susunlah data dari yang terkecil sampai data terbesar pada tabel  

c. Mengubah nilai x pada nilai z dengan rumus : 

                                                                   
28

Sam Mc Kagan dkk. “Normalized Gain : What Is It and When and How Shold se It ?” (On-

Line) Tersedia di : https://www.physport.org/recomendations/entry.cfm?_e_pi_=7%2CPAGE_I 

D10%2C5818789421(5 Januari 2017, Pukul 09.14) 
29

Ricard Hakke.  “Analyzing Change/Gain Scores” Dept. of Physics, Indiana University. 
30

Ibid. 
31

Rostina Sundayana,Op.Cit. h.151 

https://www.physport.org/recomendations/entry.cfm?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5818789421
https://www.physport.org/recomendations/entry.cfm?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5818789421
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XX
z i

i


  

d. Menghitung luas z dengan menggunakan tabel z 

e. Menentukan nilai proporsi data yang lebih kecil atau sama dengan data 

tersebut. 

f. Menghitung selisih luas z dengan nilai proporsi. 

g. Menghitung luas maksimum (L maks) dari langkah f. 

h. Menentukan luas tabel Lillefors (Ltabel
 
) , Ltabel = Lα (n-1) 

i. Membuat kesimpulan : 

1) Jika harga Lh
 
< harga Lt, maka data berdistribusi normal. 

2) Jika harga Lh
 
> harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal. 

3) Jika harga sig > 0,05maka data berdistribusi normal. 

4) Jika harga sig ˂ 0,05maka data tidak berdistribusi normal.
32

 

3. Uji Homogenitas. 

Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas.Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan.Uji homogenitas yang 

digunakan adalah uji homogenitas dua varianyaitu:
33

 

𝐹 =  
varian  terbesar

varian  terkecil
= 

(𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟)2

(𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)2  

Menentukan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan rumus : 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 𝐹𝑎  𝑑𝑘
𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 1

𝑑𝑘
𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 − 1  

   

                                                                   
32

Ibid, h. 83 
33

Ibid, h.144 
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Adapun kriteria uji homogenitas ini adalah: 

H1 diterima jika Fh≤ Ft H0 = data yang memiliki varian homogen atau   

nilai sig ≥ 0,05 = data yang memiliki varian homogen 

H0ditolak  jika Fh > Ft H1 = data yang tidak memiliki varian homogen 

nilai sig ≤ 0,05 = data yang tidak memiliki varian homogen 

4. Uji Hipotesis  

 Uji hipotesis yang digunakan adalah apabila datanya berdistribusi 

normal, yaitu Uji-t.Uji-t merupakan tes statistik yang memungkinkan kita 

membandingkan dua skor rata rata, untuk menentukan probabilitas 

(peluang) bahwa perbedaan antara dua skor rata rata merupakan perbedaan 

yang nyata.
34

 

a. Hipotesis 

𝐻0 = 𝜇1 ≤  𝜇2(Apabila hasil tes keterampilan proses sains peserta didik  

kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan dari hasil 

keterampilan proses sain kelas kontrol maka hipotesis 

ditolak). 

𝐻1 = 𝜇1 > 𝜇2 (Apabila hasil tes keterampilan proses sains peserta 

didik kelas eksperimen lebih besar atau tidak sama 

dengan dari hasil keterampilan proses sain kelas kontrol 

maka hipotesis diterima). 

                                                                   
34

Punaji, Op.Cit. h.257 
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b. Statistik uji t
35

 

t = 
𝑋 1−𝑋 2

 
 𝑛1−1 𝑆1 

2 +  𝑛2−1 𝑆2  
2

𝑛1+ 𝑛2− 2.
 

1

𝑛1
 +  

1

𝑛2
 

 

Keterangan : 

𝑋 1 : rata-rata kemampuan kelas eksperimen. 

𝑋 2 : rata-rata kemampuan kelas kontrol. 

𝑛1 : banyaknya peserta didik kelas eksperimen. 

𝑛2 : banyaknya peserta didik kelas kontrol. 

𝑆1 
2

 : varians data kelompok eksperimen. 

𝑆2  
2

 : varians data kelompok kontrol. 

c. Taraf signifikan = 0,05 

d. Kriteria pengujian 

Untuk menentukan Kriteria pengujian pada pengolahan data dilakukan 

dengan oprasi perhitungan, pengujiannya dengan melihat perbandingan 

antara thitung dan ttabel dimana ttabal = t (a.n1+n2-2). 

e. Kesimpulan 

Jika thitung< ttabel maka H0 diterima, dan jika thitung≥ ttabel H0 ditolak. 

5. Uji Efektivitas REACT 

 Untuk menguji efektivitas strategi REACT, dapat menggunakan 

persamaan effect size. Effect size merupakan yangmerupakan ukuran 

mengenai besarnyaefek suatu variabel pada variabel lain.Variabel yang 

                                                                   
 

35
 Sugiyono, Op.Cit, h. 197 
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sering terkait biasanyavariabel independen dan variabeldependen.
36

 

Formulasi dari effect sizeyang dikemukakan oleh hake yaitu :
37

 

 

dengan: 

d     = Effect Size 

MA  = rata-rata Gain kelas eksperimen  

MB= rata-rata Gain kelas kontrol 

 = standar deviasi kelas eksperimen  

 = standar deviasi kelas kontrol.
38

 

Dengan kriteria besar kecilnya effect sizeberdasarkan hakkedan 

dijabarkan lebih rinci oleh Antomi dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria effect size
39

 

 

Effect Size Kategori 

d < 0,2 Kecil 

0,2 < d < 0,8 Sedang 

d > 0,8 Tinggi 

 

Adapun interpretasi score menurut Robert Coe adalah sebagai berikut : 

 

                                                                   
36

Antomi Siregar dkk. “The Effectiveness of  Model Learning Cups: Impact on The Higher 

Order Thinking Skill Students atMadrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Gisting Lampung” Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Fisika Al-BiRuNi Vol. 05 No. 02 (2016) h.235-246 

37
Hake, R. R. (2002, August). Relationshipof individual student normalizedlearning gains in 

mechanics withgender, high-school physics, andpretest scores on mathematics andspatial visualization. 

In submitted tothe Physics EducationResearchConference (Boise, ID). 
38

Rahma diani dkk. “The Test Of Effect Size Scramble Learning ModelWith Video Learning 

Media Towards Students 1,2,3Learning Results On Physics Of Class X Man 1 Pesisir Barat“ Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi Vol.05 No. 2 (2016) h. 267-277. 
39

Antomi Siregar dkk.Op.Cit.h. 239 
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Tabel 3.10 

Interpretationsofeffectsize
40

 
 

 
 
 
 
 
Effect 

Size 

 

 
Percentageof 

controlgroup 

whowouldbe 

belowaverage 

personin 

experimental 

group 

 

Rankofperson 

inacontrol 

groupof25who 

wouldbe 

equivalentto 

theaverage 

personin 

experimental 

group 

 

 
Probabilitythat 

youcouldguess 

whichgroupa 

personwasin 

fromknowledge 

oftheir„score‟. 

 

 
Equivalent 

correlation,r 

(=Differencein 

percentage 

„successful‟ in 

eachofthetwo 

groups,BESD) 

Probabilitythat 

person from 

experimental 

groupwill be 

higherthan 

person from 

control,ifboth 

chosenat 

random 

(=CLES) 

0.0 50% 13
th 0.50 0.00 0.50 

0.1 54% 12
th 0.52 0.05 0.53 

0.2 58% 11
th 0.54 0.10 0.56 

0.3 62% 10
th 0.56 0.15 0.58 

0.4 66% 9
th 0.58 0.20 0.61 

0.5 69% 8
th 0.60 0.24 0.64 

0.6 73% 7
th 0.62 0.29 0.66 

0.7 76% 6
th 0.64 0.33 0.69 

0.8 79% 6
th 0.66 0.37 0.71 

0.9 82% 5
th 0.67 0.41 0.74 

1.0 84% 4
th 0.69 0.45 0.76 

1.2 88% 3
rd 0.73 0.51 0.80 

1.4 92% 2
nd 0.76 0.57 0.84 

1.6 95% 1
st 0.79 0.62 0.87 

1.8 96% 1
st 0.82 0.67 0.90 

 

2.0 
 

98% 1
st
(or1

st
outof 

44) 

 

0.84 
 

0.71 
 

0.92 

 

2.5 
 

99% 1
st
(or1

st
outof 

160) 

 

0.89 
 

0.78 
 

0.96 

 

3.0 
 

99.9% 1
st
(or1

st
outof 

740) 

 

0.93 
 

0.83 
 

0.98 

 

 

                                                                   
40

Robert Coe,  “It‟s the Effect Size, Stupid What effect size is and why it is important” The 

BritishEducational Research AssociationAnnual Conference . England: TheBritish Educational 

ResearchAssociation. (2002) 
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J. Teknik Analisis Data Keterampilan Proses Sains 

Instrumen keterampilan proses sains dalam penelitian ini berupa lembar 

observasi keterampilan proses sains.Dalam teknik analisis lembar observasi 

yang akan dinilai adalah aspek dari keterampilan proses sains dengan skala 

likert. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui keterampilan proses 

sains pada saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun tahapan analisisnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan indikator dari aspek KPS yang diamati. 

b. Analisis data hasil penilaian lembar observasi keterampilan proses siswa 

menggunakan skala likert dengan persamaan sebagai berikut:
41

 

%𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑖𝑛𝑠 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

Data yang diperoleh kemudian diinterpretaikan ke dalam Kriteria nilai 

sebagai berikut 

Tabel 3.11 

Kriteria Interpretasi Skor
42

 

Presentase Keterangan 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangat Kurang 

                                                                   
41Rahmania,dkk, “ Keterampilan Proses Sains Siswa Melalui Penerapan  Model Pembelajaran 

Kooperatif Materi Asam Basa  Kelas XI SMAN 8 Surabaya”UNESA Journal of Chemical 

Education,Vol. 4, No. 2,(May 2015), hal 227-228. 
42

Maradona.“Analisis Ketrampilan Proses Sains Peserta didik Kelas XIIPA SMA Islam 

Samarinda Pada Pokok Bahasan Hidrolisis Melalui Metode Eksperimen”.Prosiding Seminar Nasional 

Kimia (2013) ISBN : 978-602-19421-0-9 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran 

REACT (Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating, Transfering) terhadap 

hasil belajar dan keterampilan proses sains. Indikator keterampilan proses yang 

diukur pada penelitian ini adalah mengamati, mengelompokkan, memprediksi, 

menafsirkan, mengajukan pertanyaan, hipotesis,merancang percobaan, 

menggunakan alat dan bahan,menerapkan konsep, dankomunikasi. Pengujian 

hasil belajar diukur dengan tes uraian dan keterampilan proses sains berupa 

nontes yaitu dengan lembar observasi. 

Data-data yang dideskripsikan merupakan data hasil lembar observasi 

keterampilan proses sains dan tes hasil belajar berupa uraian sebanyak 8 soal 

sebagai berikut : 

1. Deksripsi Data Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bentuk prestasi atau nilai dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung. Hasil belajar yang bermutu hanya 

akan dicapai melalui proses pembelajaran yang bermutu dan efektif. 

Hasil nilai rata-rata pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil PretestHasil Belajar Kelas  

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas Rata-Rata Nilai 

Kontrol 49,9 
Eksperimen 38,5 

 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pretteskelas eksperimen (VIII C)lebih rendah dibandingkan kelas 

kontrol(VIII B).  

Hasil nilai rata-rata posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil PosttestHasil Belajar Kelas  

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas Rata-Rata Nilai 

Kontrol 65,36 
Eksperimen 82,29 

 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

prettestkelas eksperimen (VIII C)lebih rendah dibandingkan kelas 

kontrol(VIII B).  

Untuk menganalisis kategori tes hasil belajar siswa digunakan skor 

gain yang ternormalisasi, N-Gain diperoleh dari pengurangan skor postest 

dengan skor pretest dibagi oleh skor maksimum dikurang skor pretest. 

Hasil perhitungan N-Gain juga akan digunakan pada uji effect size. 
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Perolehan N-Gainhasil belajar peserta didik dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil N-Gain Hasil Belajar Kelas  

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas N-Gain Kriteria 

Kontrol 0,5865 Sedang 
Eksperimen 0,637 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata- rata N-Gain pada 

kelas kontrol lebih kecil dibandingkan rata- rata N-Gain kelas 

eksperimen. Kemudian kriteria rata- rata N-Gain pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yaitu sedang. 

Data diatas dapat disajikan dalam diagram gambar dibawah ini: 

 

Grafik 4.1 N-Gain Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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2. Deskripsi Data Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan 

praktikum. Hal yang diamati berupa keterampilan proses sains peserta 

didik muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Data tersebut 

disajikan dalam bentuk Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Presentase Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Pertemuan I, II  

No  Kelas 

Rata-

rata 

Per.I 

Rata-

rata 

Per.II Presentase 
Katagori 

(%) (%) (%) 

1 Kelas Eksperimen 69 83 76% Baik 

2 Kelas kontrol  67 80 73% Baik 

 

Keterampilan proses sains yang memiliki 10 indikator keterampilan 

yang diamati pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data tersebut 

disajikan dalam bentuk Tabel 4.5 dan Tabel 4.6sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Presentase Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains  

Pertemuan I, II Kelas Kontrol 

No  Indikator 
Per.I Per.II Presentase Katagori 

(%) (%) (%)   

1 Mengamati 75 90,83 82,91 Sangat Baik 

2 Mengelompokkan 70 79,17 74,58 Baik 

3 Menafsirkan 60,83 76,67 68,75 Baik 

4 Memprediksi 65 76,67 70,83 Baik 

5 Mengajukan Pertannyaan 65 78,33 71,66 Baik 

6 Hipotesis 69,17 75 72,083 Baik 

7 Merancang Percobaan 70 85 77,5 Baik 

8 Menggunakan Alat 68,33 90,83 79,58 Baik 

9 Menerapkan Konsep 66,67 75 70,83 Baik 

10 Komunikasi 56,67 70 63,33 Baik 
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Tabel 4.6 

Hasil Presentase Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Pertemuan I, II Kelas Eksperimen 

No  Indikator 
Per.I Per.II Presentase Katagori 

(%) (%)     

1 Mengamati 75,83 95,83 85,83 Sangat Baik 

2 Mengelompokkan 76,67 88,33 82,5 Sangat Baik 

3 Menafsirkan 74,17 78,33 76,25 Baik 

4 Memprediksi 65 83,33 74,16 Baik 

5 Mengajukan Pertannyaan 72,5 86,67 79,58 Baik 

6 Hipotesis 57,5 81,67 69,58 Baik 

7 Merancang Percobaan 73,33 92,5 82,91 Sangat Baik 

8 Menggunakan Alat 70,16 87,9 79,03 Baik 

9 Menerapkan Konsep 70,16 83,87 77,01 Baik 

10 Komunikasi 70,16 75 72,58 Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari semua aspek keterampilan proses 

sains yang terukur pada kelas eksperimen bahwa aspek mengamati, 

mengelompokkan dan merancang percobaan merupakan aspek yang 

mendapatkan nilai sangat baik yang dicapai oleh peserta didikdan aspek 

keterampilan proses sainsyang terendah yaitu hipotesis. Kemudian pada 

kelas  kontrol aspek mengamatimerupakan aspek yang mendapatkan nilai 

sangat baik  dan aspek yang lain dengan kriteria baik. Untuk melihat hasil 

analisis lembar observasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

Data diatas dapat disajikan dalam diagram gambar dibawah ini: 
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Grafik 4.2 Hasil Persentase Lembar Observasi KPS 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

Pengujian prasyarat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen. Apabila data terdistribusi 

normal maka pengujian hipotesis akan menggunakan statistik parametris dan 

apabila tidak terdistribusi normal maka akan menggunakan statistik non 

parametris.  
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1. Uji Normalitas 

Pengujian yang digunakan untuk mengetahui data terdistribusi normal 

atau tidakdalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kolmogorov smirnov 

dengan taraf signifikan ∝=0,05 dengan aplikasi statistik SPSS 17. 

Hasil uji normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov smirnov, 

menunjukkan data terdistribusi normal. Hasil uji normalitasposttestkelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dari nilai Lhitungdan Ltabel, pada 

Tabel 4.7 sebagai  berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Posttestdan KPSKelas Kontrol dan  

Kelas Eksperimen 

 

Data 

Posttestdan KPS 
 

Kesimpulan 
Eksperimen Kontrol 

Posttest KPS Posttest KPS 

Jumlah 

Peserta 

didik (N) 

31 31 30 30 
Lhitung <Ltabel 

Data 

berdistribusi 

normal 
α 0,05       0,05    0,05      0,05 

sig 0,460       0,62 0,8      0,63 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji normalitas posttestdengantaraf signifikan 

0,05. Pada kelas kontrol, diperoleh nilai  Lhitung<Ltabel, sehingga H0diterima 

pada data kelas eksperimenberdistribusi normal dan hasil uji normalitas 

posttest pada kelas kontrolmemperoleh nilai  Lhitung <Ltabelsehingga H0diterima 

pada data kelas kontrol berdistribusi normal. 
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Demikian nilai hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. Analisis uji normalitas selengkapnnya dapat dilihat pada 

Lampiran.  

2. Uji Homogenitas Data 

Uji yang digunakan untuk mengetahui homogeitas data dalam penelitian 

ini adalah uji homogenity of variancedengan taraf signifikasi ∝  = 0,05. 

Adapun kriteria penerimaan data homogen adalah jika Fhitung > Ftabel,H1 

diterima maka sampel homogen dan Jika Fhitung < Ftabel, H1 ditolak maka 

sampel tidak homogen. 

Uji homogenitas ini dilakukan sebagai prasyarat yang kedua dalam 

menentukan uji hipotesis yang akan digunakan.Hasil homogenitaspostest 

kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan uji homogenity of 

variancedapat dilihat dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji HomogenitasPostestKelas Kontrol dan  

Kelas Eksperimen 

Data 

Homogenity of variance  
Kesimpulan 

 

 

 

Hasil Belajar 

 

KPS 

 

Fhitung

& sig 
2,96 0,18 4,57 0,37 

Fhitung >Ftabel 

nilai sig > 0,05 

H1 diterima. Ftabel

& α 
1,84 0,05 1.84 0,05 
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Demikian dapat disimpulan bahwa H1 diterima Fhitung >Ftabelartinya bahwa 

populasi tersebut memiliki varians yang sama. Analisis uji homogenitas 

selengkapnnya dapat dilihat pada Lampiran.  

Setelah diketahui data berasal dari populasi yang sama. Maka dapat 

dilanjutkan dengan menggunakan statistik parametrik yaitu uji t. 

C. Hasil Pengujian Hiposkripsi 

Berdasarkan data yang telah diuji normalitas dan homogenitas 

kemudian data telah dinyatakan normal dan homogen, sehingga pengujian 

hiposkripsi dengan menggunakan statistik parametris yaitu uji – t. 

Pengujian hiposkripsi dilakukan untuk menguji apakah terdapat 

pengaruh beberapa perlakuan (penerapan strategi pembelajaran) terhadap hasil 

belajar dan  keterampilan proses sains. Pengujian hiposkripsi ini 

menggunakan uji independent sampel t test padaaplikasi statistik SPSS 17. 

Adapun kriteria penerimaan data terdapat perbedaan atau tidak adalah 

sebagai berikut: 

𝐻0 : 𝜇1 ≤  𝜇2(Strategi pembelajarantidak memberikan pengaruh). 

𝐻1 :𝜇1 ≥  𝜇2(Strategi pembelajaranmemberikan pengaruh). 

Berikut hasil pengujian hiposkirpsi menggunakan uji independent 

sampel t test padaaplikasi statistik SPSS 17 dalam Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 

Uji Hiposkripsi Hasil Belajar dan KPS 

 

Data 

Indipendent t test  
Kesimpulan 

 

 

 

Hasil Belajar 

 

KPS 

 

Thitung

& sig 
4,900 0,00 2,979 0,004 

thitung >ttabel 

nilai sig ˂ 0,05 

H1 diterima. Ttabel

& α 
2,001 0,05 2,001 0,05 

 

Berdasarkan hasil uji hiposkripsi dari hasil posttest kelas kontrol sebesar 

65,36dan kelas eksperimen sebesar 82,29 maka didapat uji hipotesis dengan 

taraf signifikan 0,05 memperoleh thitung = 4,900 sedangkan  ttabel(0,05) = 2,001 

dan dihitung dengan SPSS 17memperoleh nilai sig 0,00 sehingga thitung >ttabel 

(4,900>2,001) dan nilai sig  ˂ 0,05. Dengan demikian kriteria uji H1 

diterimabahwa strategi REACT berpengaruh untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

Kemudian hasil dari lembar observasi keterampilan proses sains peserta 

didik kelas kontrol sebesar  73 dan kelas eksperimen sebesar  76 maka didapat 

uji hipotesis dengan taraf signifikan 0,05 memperoleh thitung = 2,979 

sedangkan  ttabel(0,05) = 2,001 dan dihitung dengan SPSS 17memperoleh nilai 

sig 0,004 sehingga thitung >ttabel (2,979>2,001) dan nilai sig  ˂0,05. Maka H1 

diterima bahwa strategi REACT berpengaruh untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat pengaruh strategi pembelajaran REACT untuk meningkatkan hasil 

belajar dan keterampilan pross sains. 

D. Hasil Pengujian Efektivitas 

Pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas dari 

strategi REACT (Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating, 

Transfering) untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains. 

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sebuah 

variabel bebas (strategi REACT) dapat berpengaruh terhadap variabel  terikat 

(hasil belajar dan keterampilan proses sains).  

Efektivitas pada penelitian ini diukur menggunakan effect size.Effect 

size dapat dihitung dengan formulasi yang dijabarkan oleh hakke.Efektivitas 

diukur dengan perbandingkan n-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan standar deviasinya. 

Hasil uji effect size posttest hasil belajar yaitu memperoleh nilai d = 

0,3 kemudian hasil ini di interpretasikan dengan menggunakan tabel effect 

size diperoleh bahwa strategi REACT ini memengaruhi hasil belajar peserta 

didik sebanyak 62%.Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi REACT 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik yang cukup tinggi. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pembahasan Hasil Belajar 
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Pada penelitian ini, peneliti mengambil 2 sampel kelas yang menjadi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.Pada pengambilan sampel peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling. 

Sebelum diterapkan strategi pembelajaran pada masing-masing sampel 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kedua kelas tersebut memiliki 

kemampuan yang berbeda. Dimana kelas eksperimen memiliki nilai rata-

rata yang rendah dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini diperkuat 

dengan hasil pretest pada pertemuan pertama pada lampiran. 

Setelah diterapkan strategipembelajaran padasampelkelas 

eksperimen(VIII C), yaitu strategi REACT dan pada kelas kontrol (VIII 

B) yaitu metode konvensional mengikuti kebiasaan pendidik 

mengajarmaka diperoleh perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata 

postetsyaitu kelas kontrol mendapat nilai rata-rata posttestsebesar 65,36 

dan kelas eksperimennilai rata-rata posttestsebesar 82,29. Terlihat bahwa 

nilai rata-rata postest kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen yang menggunakan strategi pembelajaran REACT lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. 

HasilN-Gainyang dihitung dari pretest dan postestjuga menyatakan hal 

yang sama yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai N-Gain 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata  N-Gainkelas 

eksperimen memperoleh nilai sebesar 0,63 dan nilai rata-rata  N-
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Gainkelas kontrol memperoleh nilai sebesar 0,58 dengan kriteria sedang. 

Dapat dilihat bahwa rata-rata N-Gain kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. Hal ini juga dapat menjadi indikator bahwa 

hasil belajar peserta didik kelas eksperimen yang menggunakan strategi 

pembelajaran REACT meningkat dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang menggunakan metode konvensional. 

Penerapan strategi REACT dianggap berhasil meningkatkan hasil 

belajar  peserta didik kelas VIII C pada mata pelajaran getaran dan 

gelombang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai posttest hasil belajar yang 

mengacu pada indikator pembelajaran pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dari pada kelas kontrol.Pada nilai pretestkelas eksperimen yang 

sebelumnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai pretest kelas kontrol. 

Nilai postestyang meningkat  maka indikator pembelajaran akan tercapai 

sehingga berhasil meningkatkan hasil belajar.  

Hasil perhitungan N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

juga diperoleh perbedaan yang signifikan.Perbedaan yang signifikan pada 

N-Gain ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki peningkatan 

hasil pembelajaran yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol.Hal ini 

juga yang mendasari berhasilnya strategi REACT meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

Hal ini karena strategi REACT memiliki 5 sintaks yaitu 

menghubungkan, bereksperimen, mengaplikasikan, bekerja sama dan 



83 

 

mentransfer yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membangun konsep mereka sendiri sehingga dapat dengan baik 

dipahami. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian S.R Wangi menunjukkan bahwa 

strategi REACT terbukti dapat mencapai ketuntasan belajar.Hal ini 

karena strategi REACT memiliki prinsip dasar konstruksivisme dimana 

peserta didik lebih memahami materi yang dipelajari.
1
 

Peserta didik yang menggunakan strategi REACT dapat membangun 

konsep mereka sendiri, ini dikarenakan dalam pembelajaran terdapat 

komponen Relating(menghubungkan) serta Experiencing (bereksperimen) 

yang mengarahkan peserta didikdengan mengaitkan yang sedang 

dipelajari dengan konteks kehidupan nyata kemudian peserta didik 

diberikan kesempatan untuk eksplorasi dalam praktikum sehingga peserta 

didik dapat menciptakan konsep mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian A.D Sapto dkk menyatakan bahwa pembelajaran REACT 

dapat membantu peserta didik mencapai kriteria ketuntasan klasikal 

karena pengetahuan yang didapat menjadi bermakna.
2
 

                                                             
1

S.R. Wangi dkk, “Penerapan Model Pembelajaran CTL Dengan Strategi React Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar dan Kedisiplinan Siswa pada Materi Geometri”. Unnes Journal of 

Mathematics Education, Vol. 5 No. 1 ( Maret 2016), h. 5 
2
A D Sapto dkk.“Keefektifan Pembelajaran Strategi React Dengan ModelSscs Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika DanPercaya Diri Peserta didik Kelas VIII”.Journal Of 

Matemathic and Education. Vol. 4 No. 3 (November 2015) h.226 
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Pengujian hiposkripsi terhadap data hasil posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menggunakan independent sampel t test menunjukkan 

hasil perhitungan nilai thitungyang lebih besar dari ttabel(4,90>2,0) dan nilai 

pengujian SPSS 17  yaitu nilai sig  ˂0,05 (0,00 0˂,05) makaH1 diterima 

yang artinya terdapat pengaruh untuk meningkatkanhasil belajar peserta 

didik menggunakan strategi pembelajaran REACT pada materi getaran 

dan gelombang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif strategi 

pembelajaran REACTdalam meningkatkan hasil belajar.Keefektivan 

pembelajaran REACT diketahui dengan menggunakan uji effect size. 

Uji effect sizepada pembelajaran REACT mendapatkan hasil perhitungan 

d = 0,3 yang berarti pada kriteria sedang. Nilai effect sizedi interpretasi 

bahwa strategi pembelajaran REACT ini dapat efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar sebesar 62 % dari pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi REACT efektif dalam memberikan 

pengaruh yang cukup tinggi dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

Hasil penelitian ini didukung denganpenelitian yg relevan Okta F dan 

Ika K menyatakan bahwa pembelajaran REACT efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar ranah kognitif dengan nilai effect size 
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0,4.
3

Hasil penelitian lainnya yaitu penelitian Sari Herlina bahwa 

pembelajaran.REACT efektif dalam upaya peningkatan kemampuan 

matematis khusus nya pada kegiatan appliying, cooperating, dan 

transfering.
4
 

Strategi pembelajaran ini melatih peserta didik untuk belajar mandiri, 

kreatif dan aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga pendidik hanya 

bertindak sebagai fasilitator dan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang berlangsung dan 

menemukan konsep mereka sendiri. Hal ini didukung dengan penelitian 

sebelumnya oleh Fitriyana K dan Kasmadi menyatakan bahwa pendidik 

tidak memberikan pengetahuan secara keseluruhan seperti pada metode 

ceramah akan tetapi pendidik memancing peserta didik untuk menemukan 

konsep mereka dimulai dari mengaitkan pada kehidupan sehari hari 

(relating), mengalami dalam praktikum, mengaplikasikan dalam 

kehidupan, bekerja sama dan saling berbagi informasi.
5
 

Dengan demikian hipotesis peneliti ini diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh strategi REACT dalam 

                                                             
3
Okta Fachruriza dan Ika Kartika. “Keefektifan  Model Pembelajaran Relating, Experiencing, 

Applying,Cooperating, Transferring (REACT) untuk Meningkatkan Hasil BelajarSiswa SMP pada 

Materi Kalor” JRKPF UAD, Vol.2 No.2 (Oktober 2015), h. 57 
4

Sari Herlina dkk. “Efektivitas Strategi React Dalam Upaya Peningkatan Kemampuan 

KomunikasiMatematis Peserta didik Sekolah Menengah Pertama” . Jurnal Pengajaran MIPA, Vol. 17 

No. 1 (April 2012), h. 6 
5
Fitriya Karima* dan Kasmadi Imam Supardi. “Penerapan Model Pembelajaran Mea dan 

REACT Pada Materi Reaksi Redoks” Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Vol 9, No. 1 (2015) h.1431-

1439 
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meningkatkan hasil belajar dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

 

2. Pembahasan Keterampilan Proses Sains 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keterampilan proses sains peserta didik menggunakan strategi 

pembelajaran REACT pada materi getaran dan gelombang. Observasi 

keterampilan proses sains ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

dan praktikum menggunakan lembar observasi.  

Berdasarkan analisis lembar observasi keterampilan proses sains 

peserta didik terdapat aspek keterampilan tertinggi dan terendah. 

Indikator mengamati, mengelompokkan (klasifiksi) dan merencanakan 

percobaan yang menjadi indikator keterampilan proses sains yang paling 

tinggi dan indikator berhipotesis yang menjadi indikator keterampilan 

proses sains yang terendah. 

Hasil observasi indikator keterampilan proses sains yang memiliki 

kriteria sangat baik yaitu pada keterampilan mengamati, klasifikasi dan 

merancang percobaan dengan masing masing persentase yaitu 85.83, 

82.5, dan 82.91. Kemudian hasil observasi indikator keterampilan proses 

sains yang memiliki kriteria baikyaitu keterampilan menafsirkan, 

memprediksi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, menggunakan alat, 

menerapkan konsep dan berkomunikasi. Berdasarkan data observasi 
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indikator yang memiliki persentase terendah yaitu keterampilan 

berhipotesis dengan presentase 69,58. 

Hal ini karena setelah diterapkan strategi pembelajaran peserta didik 

dapat melakukan indikator keterampilan mengamati, klasifikasi dan 

merencanakan percobaan dengan baik dan tepat sehingga peserta didik 

mendapat angka yang tinggi pada indikator mengamati (K1) klasifikasi 

(K2) dan merencanakan percobaan (K7). Kemudian indikator 

keterampilan proses terendah pada keterampilan berhipotesis (K6) karena 

mayoritas peserta didik belum memahami bagaimana berhipotesis dengan 

baik sehingga peserta didik mendapatkan angka yang rendah pada 

keterampilan ini.   

Pengujian hiposkripsi terhadap data hasil lembar observasi KPS kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menggunakan ujiindependen t test 

menunjukkan hasil perhitungan nilai thitungyang lebih besar dari ttabel(2,979 

>2,001) dan nilai pengujian SPSS 17  yaitu nilai sig  ˂0,05 (0,004 0˂,05) 

maka H1  diterima yang artinya terdapat pengaruh untuk 

meningkatkanketerampilan proses sains peserta didik menggunakan 

strategi pembelajaran REACT pada materi getaran dan gelombang.  

Ditinjau dari observasi pertama peserta didik menguasai keterampilan 

proses sains dengan menerapkan strategi REACT lebih baik dari pada 

pembelajaran konvensional. Hal ini diperkuat dengan hasil lembar 

observasi keterampilan proses sains bahwa persentase pada setiap 
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pertemuan menjadi meningkat dengan menerapkan strategi REACT. 

Dengan strategi REACT peserta didik lebih sistematis dalam melakukan 

semua indikator keterampilan proses sains karena pada langkah langkah 

strategi REACT cocok untuk meningkatkan ketermpilan proses sains.  

Penerapan strategi pembelajaran membuat peserta didik dapat 

mengembangkan keterampilan proses sains dengan baik. Peserta didik 

yang diterapkan stategi pembelajaran REACT akan terlibat aktif dalam 5 

kegiatan sintaks strategi sehingga peserta didik yang terlibat aktif dan 

juga dapat mengembangkan keterampilan proses peserta didik dalam 

proses belajar mengajar maupun saat eksplorasi penyelidikan 

(praktikum).Hal ini senada dengan penelitian Nisfil Maghfiroh Meita 

menyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran yang baik dapat 

mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik dan terdapat 

interaksi antara strategi REACT dan keterampilan proses sains dalam 

meningkatkan prestasi belajar.
6
Kemudian penelitian lainnya yang diteliti 

oleh K.Slamet dkk bahwa pembelajaran kontekstual REACT melalui 5 

komponen pembelajaran yang penting terbukti memiliki pengaruh yang 

                                                             
6
Nisfil Magfiroh Meita. “Pengaruh Strategi Pembelajaran REACT Terhadap Prestasi Belajar 

Fisika Siswa Ditinjau Dari Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Malang” Jurnal 

Lentera Sains (Lensa), Vol. 6 Jilid I (Mei 2016), h. 23 & 26 
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unggul dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dalam 

meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses sains.
7
 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalampenerapan 

pembelajaran dengan menggunakanstrategi REACT yang kurang 

maksimal. Penyajian pembelajaran oleh peneliti yang belumsepenuhnya 

terpenuhi seperti yang telah direncanakan dan waktu yang digunakan 

peneliti kurang maksimal karena adanya kendala jam istrirahat dan 

penyuluhan dari luar sekolah. 

Dengan demikian hipotesis peneliti ini diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh strategi REACT untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik.  

                                                             
7

K.Slamet, W. Sadi, K. Suma. “Pengaruh Pembelajaran Kontekstual REACT Terhadap 

Pemahaman Konsep Fisika dan Keterampilan Proses Sains Siswa SMP” e-Journal Program 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 (2013), h. 9-10 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanhasil penelitian dapat disimpulkan bahwastrategi REACT 

(Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating, Transfering) efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains peserta didik pada 

materi getaran dan gelombang.  Hal ini ditunjukkan dari hasil uji independent 

sampel t testpostesthasil belajar bahwa thitung = 4,900 dan ttabel = 2,001 sehingga 

thitung>ttabel (4,900>2,001) dan uji independent sampel t testhasil lembar observasi 

keterampilan proses sains bahwa thitung = 2,979 dan ttabel(0,05) = 2,001 sehingga 

thitung >ttabel (2,979>2,001) maka H1 diterima. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh strategi 

pembelajaran REACT untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses 

sains.  

B. Implikasi 

Implikasi merupakan hubungan antara teori dan hasil penelitian. Implikasi 

pada penelitian ini yaitu  

1. Jika peningkatan hasil belajar peserta didik dengan strategi pembelajaran 

maka diterapkan strategi pembelajaran REACT yang dianggap tepat. 

2. Jika pengembangan keterampilan proses sains pada peserta didik dengan 

strategi maka  diterapkan strategi pembelajaran REACT. 
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C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran untuk perbaikan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:  

1. Berdasarkan penelitian menggunakan strategi REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating, Transfering) dapat 

mengembangkan keterampilan proses sains pada materi getaran dan 

gelombang, sehingga model ini dapat diterapkan oleh pendidik dalam 

proses pembelajaran. 

2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya penilaian keterampilan proses 

sains dilakukan secara individu dengan beberapa observer (1 observer 

dalam 1 kelompok) agar mengetahui secara efektif keterampilan proses 

sains peserta didik. 

3. Untuk sekolah diharapkan memberi pembinaan dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan 

melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

4. Mengingat penelitian ini sangat sederhana dan apa yang dihasilkan dari 

penelitian ini bukan akhir, sehingga perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut terhadap konsep lain pada pembelajaran Fisika khususnya 

menggunakan strategi REACT (Relating, Experiencing, Appliying, 

Cooperating, Transfering).  
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Salsabila murtaja h 

Two ega stefany 

Aprilia hayusti 

Kanza adilla 

Maisya rijatiani 

Muktia zahro k 

Rakha abid b 

 



Lampiran 2 

DAFTAR KELOMPOK PRAKTIKUM 

8C 

 

 

Kelompok 1 Kelompok 2 

Abdurrahman H Faiz  

Adel Wahyu  

Ahmad Ade S 

A Fadhilla Putra M  

Alvinzach Ahmad R  

Ananda Zahra 

Anggelina BR Manullang 

Anto Sebayang 

Auzan Raihan Khan A 

Dany Razak Gustari N 

Kelompok 3 Kelompok 4 

Devi Marsilawati 

Dhiya Fadhilah Zahra  

Dwi Umi Nartika 

Dzaky Muhammmad H  

Erlia Zenita Laurent 

Fitriani 

Hanaristy Salsabila  

Hesta Yuni Saputri  

Intan Maharani 

Intan Sakhety Mahar 

Kelompok 5 Kelompok 6 

Karina Agustin 

M. Fikri Ardian 

Maharani Oktavia Muhammad 

Alrafli 

Nur Aida Wassi'atu S 

Nazwa Rosmarini Putri Puan 

Melian Sri M Rido Rama 

Dani 

Syah Rizal Rajasa Yama 

Mandala Putra 

A Farid Ramadhan 



Lampiran 2 

DAFTAR KELOMPOK PRAKTIKUM 

8K 

Kelompok 1 Kelompok 2 

 Noval ramadani 

Tazkia mulie ayudia 

Yustie alya maharani 

Yasmin fadia hafizah 

Zela nurul fadila 

 

Ahmad egi saputra 

Yeni tsurroyya 

Nurrohmah 

Syafa alana diningtias 

 

Kelompok 3 Kelompok 4 

Mhd. Alfha reja 

Oca rosalia 

Rafika rokhimatunnisa 

Rohana 

Putri nesya maharani 

Anggelika rabsanjani 

Riviona saskia anisaa 

Bimo aria kesuma 

Syakila amelia putri 

Salsabrina windy 

putri 

Kelompok 5 

Dea amalya fathika 

Elinda nita 

Hazelita syaikha k 

Ilham saputra 

Shinta dewi 

 



Lampiran 2 

DAFTAR KELOMPOK PRAKTIKUM 

8B 

 

Kelompok 1 Nilai  Kelompok 2 Nilai  

 Aditya Ega Irawan 

Aqila Ade Putri 

Ciko bim prasmono 

Fegita maharani 

Lavina amardiasti 

92 

Ade andriani 

Andrian satrio 

nugroho 

Dea putri ramadhani 

Galih sokoaji wiguna 

Iqbal hadi wijaya 

90 

Kelompok 3  Kelompok 4  

tiara anraladila nasution 

nadya putri marsyanda 

alya febbyana basuki 

adilla justivy nawasara 

mauly azzahra putri 

97 

Assyifa nur haliza 

Laurenia adela s. s 

Mesya azzahra 

Raihan habib ar 

rasyid 

Sandra rahmwati 

93 

Kelompok 5  Kelompok 6  

Cantika khairunnisa 

Hendy tio pratama 

Reikha zahra r.p 

Salsabila murtaja h 

Two ega stefany 

92 

Aprilia hayusti 

Kanza adilla 

Maisya rijatiani 

Muktia zahro k 

Rakha abid b 

99 

 



Lampiran 2 

DAFTAR KELOMPOK PRAKTIKUM 

8K 

 

Kelompok 1 Nilai  Kelompok 2 Nilai  

 Noval ramadani 

Tazkia mulie ayudia 

Yustie alya maharani 

Yasmin fadia hafizah 

Zela nurul fadila 

 

100 

Ahmad egi saputra 

Yeni tsurroyya 

Nurrohmah 

Syafa alana diningtias 

 

90 

Kelompok 3  Kelompok 4  

Mhd. Alfha reja 

Oca rosalia 

Rafika rokhimatunnisa 

Rohana 

Putri nesya maharani 

98 

Anggelika rabsanjani 

Riviona saskia anisaa 

Bimo aria kesuma 

Syakila amelia putri 

Salsabrina windy 

putri 

98 

Kelompok 5  

Dea amalya fathika 

Elinda nita 

Hazelita syaikha k 

Ilham saputra 

Shinta dewi 

98 

 



Lampiran 2 

Daftar Nilai Ujian Tengah Semester IPA 

Kelas Eksperimen (VIII C) 

NO Nama Siswa IPA 

1 Abdurrahman H Faiz 48 

2 Adel Wahyu Ade W 25 

3 Ahmad Ade S 35 

4 A Fadhilla Putra M  25 

5 Alvinzach Ahmad R 25 

6 Ananda Zahra 58 

7 Anggelina BR Manullang 51 

8 Anto Sebayang 49 

9 Auzan Raihan Khan A 51 

10 Dany Razak Gustari N 33 

11 Devi Marsilawati 57 

12 Dhiya Fadhilah Zahra 34 

13 Dwi Umi Nartika 34 

14 Dzaky Muhammmad H 53 

15 Erlia Zenita Laurent 80 

16 Fitriani  28 

17 Hanaristy Salsabila 45 

18 Hesta Yuni Saputri 27 

19 Intan Maharani 27 

20 Intan Sakhety Mahar 84 

21 Karina Agustin 40 

22 M. Fikri Ardian 38 

23 Maharani Oktavia 25 

24 Merdi Irawan 27 

25 Muhammad Alrafli 49 

26 Nur Aida Wassi'atu S 85 

27 Nazwa Rosmarini Putri 63 

28 Puan Melian Sri M 52 

29 Rido Rama Dani 51 

30 Syah Rizal Rajasa 77 

31 Yama Mandala Putra 40 

32 A Farid Ramadhan 26 

 

 

 



 

Daftar Ujian Tengah Seemester Peserta Didik Kelas Kontrol (VIII B) 

No NAMA SISWA 
Nilai IPA 

1 Ade Andriani 80 

2 Adilla Jastify Nawa Sara 78 

3 Aditiya Ega Irawan 75 

4 Alya Febiana 75 

5 Andrian Satrio Nugroho 75 

6 APRILIA HAYUSTI 75 

7 Aqila Ade Putri 75 

8 Assyifa Nur Haliza 86 

9 Cantika Khairunnisa 75 

10 Ciko Bima Prasmono 80 

11 Dea Putri Ramadhani 75 

12 Fegita Maharani 85 

13 Galih Sokoaji Wiguna 76 

14 Hendy Tio Pratama 76 

15 Iqbal hadi wijaya 75 

16 Kanza Adilla 75 

17 Laurenia Adela Sofiana Nawawi 75 

18 Lavina Amar Diasta 88 

19 Maisya Rijatiani 93 

20 Mauly Azzahra Putri 80 

21 Meysha Azhara 76 

22 Mukhtia Zahro Khotimah 75 

23 Nadya Putri Marshanda 78 

24 Raihan Habib Ar Rasyid 75 

25 Rakha Abid Bangsawan 83 

26 Reikha Zahra Rijha Putri 75 

27 Salsabila Murtaja Harits 78 

28 Sandra Rahmawati 75 

29 Tiara Andraladila Nasution 75 

30 Two Ega Stefany 77 

 



Lampiran 2 

Daftar Nilai Ujian Tengah Semester IPA 

Kelas Eksperimen (VIII C) 

NO Nama Siswa IPA 

1 Abdurrahman H Faiz 48 

2 Adel Wahyu Ade W 25 

3 Ahmad Ade S 35 

4 A Fadhilla Putra M  25 

5 Alvinzach Ahmad R 25 

6 Ananda Zahra 58 

7 Anggelina BR Manullang 51 

8 Anto Sebayang 49 

9 Auzan Raihan Khan A 51 

10 Dany Razak Gustari N 33 

11 Devi Marsilawati 57 

12 Dhiya Fadhilah Zahra 34 

13 Dwi Umi Nartika 34 

14 Dzaky Muhammmad H 53 

15 Erlia Zenita Laurent 80 

16 Fitriani  28 

17 Hanaristy Salsabila 45 

18 Hesta Yuni Saputri 27 

19 Intan Maharani 27 

20 Intan Sakhety Mahar 84 

21 Karina Agustin 40 

22 M. Fikri Ardian 38 

23 Maharani Oktavia 25 

24 Merdi Irawan 27 

25 Muhammad Alrafli 49 

26 Nur Aida Wassi'atu S 85 

27 Nazwa Rosmarini Putri 63 

28 Puan Melian Sri M 52 

29 Rido Rama Dani 51 

30 Syah Rizal Rajasa 77 

31 Yama Mandala Putra 40 

32 A Farid Ramadhan 26 

 

 

 



 

Daftar Ujian Tengah Seemester Peserta Didik Kelas Kontrol (VIII B) 

No NAMA SISWA 
Nilai IPA 

1 Ade Andriani 70 

2 Adilla Jastify Nawa Sara 68 

3 Aditiya Ega Irawan 65 

4 Alya Febiana 65 

5 Andrian Satrio Nugroho 65 

6 APRILIA HAYUSTI 65 

7 Aqila Ade Putri 65 

8 Assyifa Nur Haliza 76 

9 Cantika Khairunnisa 65 

10 Ciko Bima Prasmono 70 

11 Dea Putri Ramadhani 65 

12 Fegita Maharani 75 

13 Galih Sokoaji Wiguna 66 

14 Hendy Tio Pratama 66 

15 Iqbal hadi wijaya 65 

16 Kanza Adilla 65 

17 Laurenia Adela Sofiana Nawawi 65 

18 Lavina Amar Diasta 78 

19 Maisya Rijatiani 83 

20 Mauly Azzahra Putri 70 

21 Meysha Azhara 66 

22 Mukhtia Zahro Khotimah 65 

23 Nadya Putri Marshanda 68 

24 Raihan Habib Ar Rasyid 65 

25 Rakha Abid Bangsawan 73 

26 Reikha Zahra Rijha Putri 65 

27 Salsabila Murtaja Harits 68 

28 Sandra Rahmawati 65 

29 Tiara Andraladila Nasution 65 

30 Two Ega Stefany 67 

 



Lampiran 3 

Format Wawancara Dengan Guru Mata Pelajaran 

(Kegiatan Pendahuluan Penelitian) 

 

Hari/tanggal  :  

Tempat   : SMP N 22 Bandar Lampung 

Waktu   : 

Narasumber  : Hj. Yaniar Afida, S.Pd. 

Pewawancara  : Miftahul Ulum 

1. Apa saja hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam proses pembelajaran 

IPA khususnya fisika? 

Jawab: 

 

 

2. Metode pembelajaran apakah yang sering digunakan dikelas? Mengapa? 

Jawab: 

 

 

 

 

3. Menurut ibu/bapak metode apakah yang cocok digunakan dikelas pada materi 

fiiska?  Mengapa? 

Jawab: 

 

 

 

 



 

4. Bagaimana sikap siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan ? 

Jawab: 

 

 

5. Bagaimana ketuntasan hasil belajar siswa kelas VIII selama ini ? 

Jawab: 

 

 

6. Kendala kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran ? 

Jawab: 

 

 

 

7. Apakah dalam pembelajaran selama ini peserta didik sering diarahkan untuk 

pemecahan masalah dengan berbagai kegiatan menghubungkan, penyelidikan, 

mengapliksikan, berdiskusi, dan mentranfer pengetahuan agar peserta didik 

dapat menemukan konsepnya sendiri ?  

Jawab: 

 

 

 

8. Apakah untuk materi yang memerlukan penjelasan dengan eksperimen sering 

dilakukan kegiatan demonstrasi dan praktikum? alasannya? 

Jawab: 

 

 



 

9. Sejauh mana tingkat keterampilan proses sains siswa yang ibu ajarkan? 

Jawab: 

 

 

           Bandar  Lampung,       Januari 2016 

 Narasumber (Guru Mata Pelajaran IPA) 

         

 

 

Hj. Yaniar Afida, S.Pd. 

          NIP 196301311985032003   



Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL KETERAMPILAN PROSES SAINS  

 

Satuan Pendidikan : SMP N 22 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : IPA  

Topik/tema  : Getaran dan Gelombang 

Tahun Ajaran  : 2016/2017  

Bentuk Soal  : uraian 

Kompetensi Dasar : 6.1  Mendeskripsi-kan konsep getaran dan gelombang serta parameter-parameternya 

Indikator Pembelajaran No Soal 
Ranah Kognitif 

Jumlah Item 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Mengidentifikasi  getaran pada kehidupan 

sehari-hari 

1, 5 √      
2 item 

Mengelompokkan  dan Membedakan 

karakteristik gelombang longitudinal dan 

gelombang transversal 

 

4,9 

 √     

 2 item 

Mendeskripsikan hubungan antara kecepatan 

rambat gelombang, frekuensi dan panjang 

gelombang 

7,8,10    √   

 3 item 

Mengukur periode dan frekuensi suatu getaran 2,3,6   √     3 item 

 



Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL KETERAMPILAN PROSES SAINS  

Satuan Pendidikan : SMP N 22 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : IPA  

Topik/tema  : Getaran dan Gelombang 

Tahun Ajaran  : 2016/2017  

Bentuk Soal  : uraian 

Kompetensi Dasar : 6.1  Mendeskripsi-kan konsep getaran dan gelombang serta parameter-parameternya 

Indikator 

Keterampilan 

Proses Sains 

Indikator Pembelajaran No Soal 

Ranah Kognitif 

Jumlah Item 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Mengamati  Mengidentifikasi  getaran pada 

kehidupan sehari-hari 

1, 11 √      1 item 

Meramalkan atau 

prediksi 

3, 13  √     
 1item 

Mengelompokkan  

 
Mengelompokkan  dan 

Membedakan karakteristik 

gelombang longitudinal dan 

gelombang transversal 

 

2, 10, 

12, 20 

 √     

 2 item 

Menafsirkan Mendeskripsikan hubungan 7   √     1 item 



Berhipotesis antara kecepatan rambat 

gelombang, frekuensi dan 

panjang gelombang 

8   √    

 1 item 

Menerapkan 

konsep Mengukur periode dan 

frekuensi suatu getaran 

4,5,6    √    3 item 

berkomunikasi 9   √     1 item 

 



Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL HASIL BELAJAR 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 22 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : IPA  

Topik/tema  : Getaran dan Gelombang 

Tahun Ajaran  : 2016/2017  

Bentuk Soal  : uraian 

Kompetensi Dasar : 6.1  Mendeskripsi-kan konsep getaran dan gelombang serta parameter-parameternya 

Indikator Pembelajaran No Soal 
Ranah Kognitif 

Jumlah Item 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Mengidentifikasi  getaran pada kehidupan 

sehari-hari 

1, 5 √      
2 item 

Mengelompokkan  dan Membedakan 

karakteristik gelombang longitudinal dan 

gelombang transversal 

 

4,7 

 √     

 2 item 

Mendeskripsikan hubungan antara kecepatan 

rambat gelombang, frekuensi dan panjang 

gelombang 

8    √   

 1 item 

Mengukur periode dan frekuensi suatu getaran 2,3,6   √     3 item 

 



Lampiran 5 

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

 

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

Petunjuk! 

 Bacalah do’a sebelum mengerjakan soal, lalu tulis nama dan kelas pada lembar jawaban. 

 Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap mudah. 

 Berilah jawaban yang benar dan tepat pada lembar jawaban. 

 Ujian bersifat close book, tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 

Selamat mengerjakan! 

 

No PERTANYAAN URAIAN 

1. Sebuah penggaris digetarkan diatas 

sebuah meja seperti gambar berikut ! 

 
Jumlah getaran yang terjadi saat 

penggaris di plastik bergerak dari .. 

a. A, B, C, B, A 

b. A, B, C 

c. A, B 

 

2 Perhatikan gambar berikut ! 

 

 
 

a. Ampitudo getaran bandul pada 

titik…  

b. Besar ampitudo getaran yaitu 

…. 

 

3 Perhatikan gambar pada soal no 2 

Jika jumlah getaran yaitu 16 getaran 

dalam waktu 8 detik maka 

a. Frekuensi getaran 

b. Periode getaran 

 

 

15 cm 15 cm 



4 Jelaskan pengertian gelombang 
transversal dan gelombang 

longitudinal ? 

 

 

 

5 Sebuah tali yang diikat ujung nya 

dengan tongkat sepeti gambar 

 
Berdasarkan gambar diatas Jumlah 

gelombang yang terjadi saat tali 

bergerak dari  

a. A, B, C, D 

b. A, B, C 

c. A,B 

 

6 Perhatikan gambar berikut 

 

 
 

Tentukan : 

a. Jumlah gelombang 

b. Ampitudo gelombang pada 

titik… 

c. Jika waktu gelombang adalah 5 

sekon, berapakah frekuensi 

gelombang 

d. Periode gelombang. 

 

 

 

 

 



7 Jelaskan perbedaan pada gambar di 
bawah ini, termasuk gelombang jenis 

apakah ? 

a.  

 
b.  

 

 

8 12 ribu gelombang terjadi terjadi 

dalam 5 menit dan merambat  melalui 

suatu medium. Bila panjang 

gelombang 0,6 m, maka cepat rambat 

gelombang nya adalah … 

 

 

 



Lampiran 5 

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

 

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

Petunjuk! 

 Bacalah do’a sebelum mengerjakan soal, lalu tulis nama dan kelas pada lembar jawaban. 

 Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap mudah. 

 Berilah tanda (X) pada jawaban yang tepat dan benar pada lembar jawaban. 

 Ujian bersifat close book, tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. 

Selamat mengerjakan! 

 

No PERTANYAAN URAIAN 

1. Sebuah penggaris digetarkan diatas 

sebuah meja seperti gambar berikut ! 

 
Jumlah getaran yang terjadi saat 

penggaris di plastik bergerak dari .. 

a. A, B, C, B, A 

b. A, B, C 

c. A, B 

 

2 Perhatikan gambar berikut ! 

 

 
 

a. Ampitudo getaran bandul pada 

titik…  

b. Besar ampitudo getaran yaitu 

…. 

 

3 Perhatikan gambar pada soal no 2 

Jika jumlah getaran yaitu 16 getaran 

dalam waktu 8 detik maka 

a. Frekuensi getaran 

b. Periode getaran 

 

 

15 cm 15 cm 



4 Jelaskan pengertian gelombang 
transversal dan gelombang 

longitudinal ? 

 

 

 

5 Sebuah tali yang diikat ujung nya 

dengan tongkat sepeti gambar 

 
Berdasarkan gambar diatas Jumlah 

gelombang yang terjadi saat tali 

bergerak dari  

a. A, B, C, D 

b. A, B, C 

c. A,B 

 

6 Perhatikan gambar berikut 

 

 
 

Tentukan : 

a. Jumlah gelombang 

b. Ampitudo gelombang pada 

titik… 

c. Jika waktu gelombang adalah 5 

sekon, berapakah frekuensi 

gelombang 

d. Periode gelombang. 

 

 

 

 

 



7 Perhatikan gambar berikut 
 

 
 

a. Ampitudo gelombang pada 

titik… 

b. Besar ampitudo getaran yaitu 

…. 

c. Frekuensi 

d. Cepat rambat gelombang 

 

8 Gelombang air laut melaju disamping 

kapal dengan kecepatan 50 m/s. Jarak 

antara bukit dan lembah gelombang 

yang berurutan adalah 10 m, maka 

besar frekuensi gelombangnya adalah 

…. 

 

 

9 Jelaskan perbedaan pada gambar di 

bawah ini, termasuk gelombang jenis 

apakah ? 

a.  

 
b.  

 

 

10 12 ribu gelombang terjadi terjadi 

dalam 5 menit dan merambat  melalui 

suatu medium. Bila panjang 

gelombang 0,6 m, maka cepat rambat 

gelombang nya adalah … 

 

 



 



Lampiran 5 

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

 

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

Petunjuk! 

 Bacalah do’a sebelum mengerjakan soal, lalu tulis nama dan kelas pada lembar jawaban. 

 Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap mudah. 

 Berilah tanda (X) pada jawaban yang tepat dan benar pada lembar jawaban. 

 Ujian bersifat close book, tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk 
apapun. 

Selamat mengerjakan! 

 

No PERTANYAAN URAIAN 

1. Sebuah penggaris digetarkan diatas 

meja seperti gambar berikut ! 

 
Berdasarkan kegiatan di atas  jelaskan  

apa yang dialami pada penggaris 

tersebut ? 

                              (Mengamati, 1) 

 

 

2 Berdasarkan gambar pada soal no 1 

Jumlah getaran yang terjadi saat 

penggaris plastik bergerak dari .. 

a. A, B, C, B, A 

b. A, B, C 

c. A, B 

(Mengelompokkan, 1) 

 

3 Perhatikan gambar berikut 

 

 
 

a. Titik seimbang ….. 

b. Ampitudo getaran bandul pada 

titik… 

c. Besar ampitudo getaran yaitu 

…. 

 (Memprediksi, 1) 

 

15 cm 15 cm 



4 Berdasarkan gambar no pada soal no 3 
Jika bola berayun C–B– A selama 3 

sekon. Tentukan : 

a. Frekuensi ayunan 

b. Periode ayunan 

(Menerapkan Konsep, 3) 

 

 

5 Perhatikan gambar berikut 

 
Tentukan : 

a. Frekuensi Jika periode getaran 

yaitu 0,5 detik 

b. Jumlah getaran dalam 3 menit. 

          (Menerapkan Konsep, 3) 
 

 

6 Dalam waktu 25  sekon terjadi 75 

getaran. Tentukan :  

a. Periode getaram 

b. Frekuensi getaran 

          (Menerapkan Konsep, 3) 

 

 

7 Perhatikan tabel berikut  

n

o 

Amplitudo 

(A) 

Periode 

(T) 

Frekuensi 

(Hz) 

1 10 0,005 s 20 hz 

2 20 0,005 s 20 hz 

3 30 0,005 s 20 hz 

4 40 0,005 s 20 hz 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa amplotudo ……  

(Menafsirkan, 3) 

 

8 Jelaskan mengapa ayunan bandul 

sederhana makin lama makin mengecil 

dan kemudian berhenti pada titik 

seimbang ? 

(Hipotesis, 1) 

 

 

9 Jelaskan hubungan antara besar periode 

dan frekuensi pada suatu getaran 

dengan grafik ?? 

(Komunikasi, 3) 

 



10 Jelaskan pengertian gelombang 
transversal dan gelombang longitudinal 

? 

(Mengelompokkan, 2) 

 

11 Sebuah tali yang diikat ujung nya 

dengan tongkat sepeti gambar 

 
Berdasarkan kegiatan di atas  jelaskan  

apa yang dialami pada penggaris 

tersebut ? 

                                      (Mengamati, 1) 

 

12 Berdasarkan gambar pada soal no 11 

Jumlah gelombang yang terjadi saat 

penggaris tali bergerak dari  

a. A, B, C, D 

b. A, B, C 

c. A, B 

(Mengelompokkan, 1) 
 

 

13 Perhatikan gambar berikut 

 

 
 

Tentukan : 

a. Jumlah gelombang 

b. Ampitudo gelombang pada 

titik… 

c. Jika periode gelombang adalah 5 

sekon, berapakah frekuensi 

gelombang 

                      (Memprediksi, 1) 

 



14 Berdasarkan gambar no pada soal no 13 
Jika gelombang bergerak selama 3 

sekon. Tentukan : 

a. Frekuensi ayunan 

b. Periode ayunan 

                      (Menerapkan Konsep, 3) 

 

15 Perhatikan gambar berikut 

 

 
 

a. Ampitudo gelombang pada 

titik… 

b. Besar ampitudo getaran yaitu 

…. 

c. Frekuensi 

d. Cepat rambat gelombang 

                   (Menerapkan Konsep, 3,4) 

 

16 12 ribu getaran terjadi terjadi dalam 5 

menit dan merambat dan merambat 

melalui suatu medium. Bila panjang 

gelombang 0,6 m, maka cepat rambat 

gelombang nya adalah … 

                      (Menerapkan Konsep, 4) 

 

17 Gelombang air laut melaju disamping 

kapal dengan kecepatan 50 m/s. Jarak 

antara bukit dan lembah gelombang 

yang berurutan adalah 10 m, maka besar 

frekuensi gelombangnya adalah …. 

                      (Menerapkan Konsep, 4) 

 

18 Perhatikan tabel berikut  

n

o 

Panjng gel 

(λ) 

Frekuensi 

(Hz) 

Cepat  

Rambat 

(v) 

1 10 m 2 hz 20 m/s 

2 20 m 2 hz 40 m/s 

3 30 m 2 hz 60 m/s 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa cepat rambat  …… 

                                   (Menafsirkan, 4) 

 



19 Jelaskan hubungan antara besar 
frekuensi dan cepat rambat gelombang 

pada suatu gelombang dengan grafik ?? 

 

(Komunikasi, 4) 

 

20 Jelaskan perbedaan pada gambar di 

bawah ini, termasuk gelombang jenis 

apakah ? 

a.  

 
b.  

 
(Mengelompokkan, 2) 

 

 

 



Lampiran 6 

RUBRIK PENSKORAN 

SOAL GETARAN DAN GELOMBANG 

No Soal Skore Jawaban Soal 

1 10 

 

 

 

 

 

 

Diketahui :  

 
Ditanya :  

Jumlah getaran yang terjadi saat penggaris di 

plastik bergerak dari .. 

a. A, B, C, B, A 

b. A, B, C 

c. A, B 

 

Jawab : 

a. A,B,C,B,A 

Dari titik A dan kembali ke titik A 

berarti 1 getaran. 

b. A,B,C = ½ getaran 

c. A,B    = ¼ getaran 

7 Jika poin a dan b dijawab benar. 

5 Jika poin a dan c dijawab benar. 

3 Jika poin c dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab 

2 10 Diketahui : 

 
Ditanya :  

a. Ampitudo getaran bandul pada titik…  

b. Besar ampitudo getaran yaitu …. 

15 cm 15 cm 



Jawab : 

a. Ampitudo getaran pada bandul yaitu 

simpangan terjauh dari titik seimbang. 

Sehingga amplitudo dari bandul diatas 

yaitu C dan A. 

b. Besar amplitudo pada gambar yaitu 15 

cm. 

 5 Jika poin a atau b dijawab benar dan tepat. 

3 Jika poin a atau b dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab benar 

3 10 Diketahui : Perhatikan gambar pada soal no 2 

n = 16 getaran 

t = 8 detik 

Ditanya      : a. f =… ? 

b.T = … ? 

 

jawab : 

a. F = 
𝑛

𝑡
 

   = 
16

8
 = 8 ℎ𝑧 

 

b. T = 
𝑡

𝑛
 

   = 
8

16
 = 0,2 detik 

 

5 Jika poin a atau b dijawab benar dan tepat. 

3 Jika poin a atau b dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab benar 

4 10 Jelaskan pengertian gelombang transversal dan 

gelombang longitudinal.  

 

Jawab : 

a. Gelombang transversal adalah 

gelombang yang gerak gelombangnya 

tegak lurus dengan arah rambat 

gelombang nya. 

b. Gelombang longitudinal yaitu 

gelombang yang gerak gelombangnya 

searah dengan arah rambat gelombang. 

5 Jika poin a atau b dijawab benar dan tepat. 

3 Jika poin a atau b dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab benar 



5  Diketahui : 

 
Ditanya : Jumlah gelombang yang terjadi saat 

tali bergerak dari  

a. A, B, C, D,E 

b. A, B, C,D 

c. A,B,C 

Jawab :  

a. A, B, C, D,E = 4 bukit, 3 lembah berarti 

3 ½ gelombang 

b. A, B, C,D = 3 bukit, 3 lembah = 3 

gelombang 

c. A,B,C = 2 bukit, 2 lembah = 2 

gelombang 

7 Jika poin a dan b dijawab benar. 

5 Jika poin a dan c dijawab benar. 

3 Jika poin c dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab 

6 10 Diketahui : 

 
Ditanya : 

a. n = … 

b. A getaran pada titik … 

c. Jika t = 5 secon, f = … 

d. T = … 

 

 



Jawab :  

a. n = 2,5 gelombang  

      karena memiliki 3 bukit dan 2 

lembah 

b. A = O 

c. Jika t = 5 sekon 

F = 
𝑛

𝑡
 

   = 
2,5

5
 

   = 0,5 Hz 

d. T = 
1

𝑓
 

   = 
1

0,5
 

   = 2 sekon 

 5 jika poin a dan b dijawab benar atau c dan d 

dijawab benar 

2 Jika salah satu poin (a/b/c/d) dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab 

7 10 Diketahui : 

 
Ditanya :  

a. Ampitudo gelombang pada titik… 

b. Besar ampitudo getaran yaitu …. 

c. Frekuensi jika 2 sekon 

d. Cepat rambat gelombang 

 

a. A = pada titik O di sumbu y. 

b. Besar  A = 0,2 m 

c. F = 
𝑛

𝑡
 

   = 
2,5

2
 

   = 1,25 Hz 

d. V = f x λ 

    = 1,25 x 7,5  

    = 9,37 m/s 

5 jika poin a dan b dijawab benar atau c dan d 



dijawab benar 

 2 Jika salah satu poin (a/b/c/d) dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab 

8 1 

 

 

 

 

 

10 

Diketahui :  

V = 50 m/s 

λ = 10 m 

Ditanya : f = … ? 

 

V = f x λ 

F = 
𝑣

𝜆
 

   = 
50

10
 

   = 5 Hz 

5 Jika hanya menjawab rumus dan kurang tepat 

perhitungan 

3 Jika hanya menjawab rumus 

0 Jika tidak menjawab 

9 10 Diketahui :  

Ditanya :perbedaan pada gambar  

 

 

Jawab : 

a.  

 
Gambar diatas merupakan gelombang 

yang dibentuk dengan tali yang 

diujungnya diikat. Gelombang yang 

terbentuk dari tali ini yaitu membentuk 

bukit dan lembah. Dilihat dari ambar 

bahwa arah getar rambat dan arah 

gerakan gelombang saling tegak lurus 

sehingga gelombang ini termasuk 

gelombang transversal. 

 



b.  

 
Gambar diatas mrupakan gelombang 

yang dipentuk oleh pegas atau slinki. 

Gelombang yan di bentuk oleh slinki ini 

membentuk gelombang yang memiliki 

rapatan dan regangan. Terlihat pada 

gambar bahwa arah gerak gelombang 

dan agra getar gelombang sejajar 

sehingga gelombang ini termasuk 

gelombang longitudinal. 

 5 Jika menjawab poin a da poin b saja. 

3 Jika menjawab poin a da poin b saja tetapi 

kurang tepat. 

0 Jik tidak menjawab 

10 10 Diketahui :  

N = 12. 000 gelombang 

t = 2 menit 

λ = 0,6 m 

Ditanya :  

F =  
𝑛

𝑡
 

    = 
12.000

2 𝑥  60
 

    = 
12.000

120
 

    = 100 Hz 

 

V = f x λ 

    = 100 x 0,6 

    = 60 m/s 

8 Jika menjawab semua tetapi kurang tepat 

5 Jik hanya menjawab poin frekuensi saja  

2 Jika hanya menjawab poin frekuensi saja 

kurang tepat 

0 Jika tidak menjawab 

 



Lampiran 6 

RUBRIK PENSKORAN 

SOAL GETARAN DAN GELOMBANG VALID 

No Soal Skore Jawaban Soal 

1 10 

 

 

 

 

 

 

Diketahui :  

 
Ditanya :  

Jumlah getaran yang terjadi saat penggaris di 

plastik bergerak dari .. 

a. A, B, C, B, A 

b. A, B, C 

c. A, B 

 

Jawab : 

a. A,B,C,B,A 

Dari titik A dan kembali ke titik A 

berarti 1 getaran. 

b. A,B,C = ½ getaran 

c. A,B    = ¼ getaran 

7 Jika poin a dan b dijawab benar. 

5 Jika poin a dan c dijawab benar. 

3 Jika poin c dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab 

2 10 Diketahui : 

 
Ditanya :  

a. Ampitudo getaran bandul pada titik…  

b. Besar ampitudo getaran yaitu …. 

15 cm 15 cm 



Jawab : 

a. Ampitudo getaran pada bandul yaitu 

simpangan terjauh dari titik seimbang. 

Sehingga amplitudo dari bandul diatas 

yaitu C dan A. 

b. Besar amplitudo pada gambar yaitu 15 

cm. 

 5 Jika poin a atau b dijawab benar dan tepat. 

3 Jika poin a atau b dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab benar 

3 10 Diketahui : Perhatikan gambar pada soal no 2 

n = 16 getaran 

t = 8 detik 

Ditanya      : a. f =… ? 

b.T = … ? 

 

jawab : 

a. F = 
𝑛

𝑡
 

   = 
16

8
 = 8 ℎ𝑧 

 

b. T = 
𝑡

𝑛
 

   = 
8

16
 = 0,2 detik 

 

5 Jika poin a atau b dijawab benar dan tepat. 

3 Jika poin a atau b dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab benar 

4 10 Jelaskan pengertian gelombang transversal dan 

gelombang longitudinal.  

 

Jawab : 

a. Gelombang transversal adalah 

gelombang yang gerak gelombangnya 

tegak lurus dengan arah rambat 

gelombang nya. 

b. Gelombang longitudinal yaitu 

gelombang yang gerak gelombangnya 

searah dengan arah rambat gelombang. 

5 Jika poin a atau b dijawab benar dan tepat. 

3 Jika poin a atau b dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab benar 



5  Diketahui : 

 
Ditanya : Jumlah gelombang yang terjadi saat 

tali bergerak dari  

a. A, B, C, D,E 

b. A, B, C,D 

c. A,B,C 

Jawab :  

a. A, B, C, D,E = 4 bukit, 3 lembah berarti 

3 ½ gelombang 

b. A, B, C,D = 3 bukit, 3 lembah = 3 

gelombang 

c. A,B,C = 2 bukit, 2 lembah = 2 

gelombang 

7 Jika poin a dan b dijawab benar. 

5 Jika poin a dan c dijawab benar. 

3 Jika poin c dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab 

6 10 Diketahui : 

 
Ditanya : 

a. n = … 

b. A getaran pada titik … 

c. Jika t = 5 secon, f = … 

d. T = … 

 

 



Jawab :  

a. n = 2,5 gelombang  

      karena memiliki 3 bukit dan 2 

lembah 

b. A = O 

c. Jika t = 5 sekon 

F = 
𝑛

𝑡
 

   = 
2,5

5
 

   = 0,5 Hz 

d. T = 
1

𝑓
 

   = 
1

0,5
 

   = 2 sekon 

 5 jika poin a dan b dijawab benar atau c dan d 

dijawab benar 

2 Jika salah satu poin (a/b/c/d) dijawab benar 

0 Jika tidak menjawab 

7 10 Diketahui :  

Ditanya :perbedaan pada gambar  

 

 

Jawab : 

a.  

 
Gambar diatas merupakan gelombang 

yang dibentuk dengan tali yang 

diujungnya diikat. Gelombang yang 

terbentuk dari tali ini yaitu membentuk 

bukit dan lembah. Dilihat dari ambar 

bahwa arah getar rambat dan arah 

gerakan gelombang saling tegak lurus 

sehingga gelombang ini termasuk 

gelombang transversal. 

 



b.  

 
Gambar diatas mrupakan gelombang 

yang dipentuk oleh pegas atau slinki. 

Gelombang yan di bentuk oleh slinki ini 

membentuk gelombang yang memiliki 

rapatan dan regangan. Terlihat pada 

gambar bahwa arah gerak gelombang 

dan agra getar gelombang sejajar 

sehingga gelombang ini termasuk 

gelombang longitudinal. 

 5 Jika menjawab poin a da poin b saja. 

3 Jika menjawab poin a da poin b saja tetapi 

kurang tepat. 

0 Jik tidak menjawab 

8 10 Diketahui :  

N = 12. 000 gelombang 

t = 2 menit 

λ = 0,6 m 

Ditanya :  

F =  
𝑛

𝑡
 

    = 
12.000

2 𝑥  60
 

    = 
12.000

120
 

    = 100 Hz 

 

V = f x λ 

    = 100 x 0,6 

    = 60 m/s 

8 Jika menjawab semua tetapi kurang tepat 

5 Jik hanya menjawab poin frekuensi saja  

2 Jika hanya menjawab poin frekuensi saja 

kurang tepat 

0 Jika tidak menjawab 

 



Lampiran 6 

Kisi-Kisi Lembar Observasi KPS 

Keterampilan proses Indikator 

Mengamati atau 

Observasi 

Menggunakan indera. 

Menggunakan fakta yang relevan. 

Klasifikasi 

 

 

Mencatat hasil pengamatan 

Mencari perbedaan dan persamaan. 

Mengontraskan cirri-ciri. 

Membandingkan. 

Mencari dasar pengelompokkan atau 

penggolongan. 

Menghubungkan hasilhasil pengamatan  

Mencatat setiap pengamatan secara 

terpisah.  

Menafsirkan atau 

Interpretasi 

Mencatat hasil pengamatan  

Menghubungkan hasil pengamatan  
Menemukan pola atau keteraturan dari suatu 

seri pengamatan  

Menyimpulkan  

 

Meramalkan atau 

Prediksi 

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang 

belum terjadi berdasarkan suatu 

kecenderungan atau pola yang sudah ada  

Mengajukan 

pertanyaan 

Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. 

Bertanyaa untuk meminta penjelasan. 

 

Berhipotesis  

Menyatakan hubungan antara dua variabel 

atau memperkirakan penyebab sesuatu terjadi  

Mengetahui bahwa ada lebih dari satu 

kemungkinan penjelasan dari satu 

kejadian. 

Merencanakan 

percobaan 

Menentukan alat dan bahan 

Mentukan variabel bebas dan variabel 

kontrol 

Menentukan apa yang diamati, diukur, dan 

ditulis  

Menentukan cara dan langkah kerja  

Menentukan cara mengolah data  

Menggunakan alat dan 

bahan 

Mengetahui bagaimana menggunakan alat 

dan bahan  

Mengetahui alasan mengapa menggunakan 

alat atau bahan. 



 

Menerapkan konsep 

Menjelaskana sesuatu peristiwa dengan 

menggunakan konsep yang sudah dimiliki  

Menerapkan konsep yang telah dipelajari 

dalam situasi baru. 

 

 

Berkomunikasi 

 

 

Membaca grafik, tabel, atau diagram dan 
menjelaskan hasil percobaan  
Menyusun dan menyampaikan laporan 

sistematis dan jelas  

Mengubah bentuk penyajian dan 

memberikan atau menggambarkan data 

empiris hasil percobaan atau pengamatan 

dengan grafik atau tabel atau diagram  
 



Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI 

IDENTIFIKASI KETERAMPILAN PROSES SAINS DALAM KEGIATAN 

PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENERAPKAN PEMBELAJARAN 

DENGAN STRATEGI REACT (Realting, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) 

Tujuan:  

Lembar observasi ini disusun dalam rangka mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA materi “ Usaha dan Energi” 

Petunjuk: 

1. Observer berada didekat kelompok yang diamati 

2. Pengamatan ditunjukan pada kelompok yang telah ditentukan. 

3. Berilah tanda ceklis (√) pada nomor siswa sesuai apabila siswa telah 

memenuhi indikator keterampilan proses sains. 

Data KPS siswa (non-test) 

NO 

Nama 

Siswa 

Indikator Penilaian KPS Skor %KPS Kategori 

K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K 

9 

K 

10 
 

  

1                     

2                     

3                     

4               

5               

6               

7               



8               

9               

10               

11               

12               

Jumlah Skor                    

Skor Maksimum                    

Nilai Rata-rata                    

 

 

Keterangan: 

K1 = Keterampilan mengamati atau observasi 

K2 = Keterampilan klasifikasi 

K3 = Keterampilan menafsirkan atau interpretasi 

K4 = Keterampilan meramalkan atau prediksi 

K5 = Keterampilan mengajukan pertanyaan 

K6 = Keterampilan berhipotesis 

K7 = Keterampilan merencanakan percobaan 

K8 = Keterampilanmenggunakan alat dan bahan 

K9 = Keterampilanmenerapkan konsep 

K10= Keterampilan berkomunikasi 

 

 



Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI 

IDENTIFIKASI KETERAMPILAN PROSES SAINS DALAM KEGIATAN 

PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENERAPKAN PEMBELAJARAN 

DENGAN STRATEGI REACT (Realting, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) 

Tujuan:  

Lembar observasi ini disusun dalam rangka mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA materi “ Getaran dan Gelombang” 

Petunjuk: 

1. Observer berada didekat kelompok dan siswa yang diamati 

2. Pengamatan ditunjukan pada kelompok yang telah ditentukan. 

3. Berilah skor pada nomor siswa sesuai dengan  pedoman  penskoran  yang ada 

pada lembar berikutnya. 

Data KPS siswa (non-test) 

NO 

Nama 

Siswa 

Indikator Penilaian KPS Skor %KPS Kategori 

K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K 

9 

K 

10 
 

  

1 
Abdurrahman 

H Faiz           
     

  
  

2 
Adel Wahyu 

Ade W           
     

  
  

3 Ahmad Ade S                    

4 
A Fadhilla 

Putra M       
     

 
  

5 
Alvinzach 

Ahmad R      
     

 
  

6 Ananda Zahra              



NO 

Nama 

Siswa 

Indikator Penilaian KPS 

Skor %KPS Kategori K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K 

9 

K 

10 

7 
Anggelina BR 

Manullang        
   

   

8 
Anto 

Sebayang        
   

 
  

9 
Auzan Raihan 

Khan A        
   

   

10 
Dany Razak 

Gustari N        
   

   

11 
Devi 

Marsilawati        
   

 
  

12 

Dhiya 

Fadhilah 

Zahra        

   
 

  

13 
Dwi Umi 

Nartika        
   

 
  

14 

Dzaky 

Muhammmad 

H        

   
 

  

15 
Erlia Zenita 

Laurent        
   

   

16 Fitriani  
             

17 
Hanaristy 

Salsabila        
   

 
  

18 
Hesta Yuni 

Saputri        
   

   

19 
Intan 

Maharani        
   

   

 



NO 

Nama 

Siswa 

Indikator Penilaian KPS 

Skor %KPS Kategori K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K 

9 

K 

10 

20 
Intan Sakhety 

Mahar        
   

   

21 
Karina 

Agustin        
   

 
  

22 
M. Fikri 

Ardian        
   

   

23 
Maharani 

Oktavia        
   

   

24 
Merdi Irawan 

             

25 
Muhammad 

Alrafli        
   

 
  

26 
Nur Aida 

Wassi'atu S        
   

   

27 

Nazwa 

Rosmarini 

Putri        

   
 

  

28 
Puan Melian 

Sri M        
   

   

29 
Rido Rama 

Dani        
   

 
  

30 
Syah Rizal 

Rajasa        
   

   

31 
Yama 

Mandala Putra        
   

   

32 
A Farid 

Ramadhan        
   

   

 



Keterangan: 

K1 = Keterampilan mengamati atau observasi 

K2 = Keterampilan klasifikasi 

K3 = Keterampilan menafsirkan atau interpretasi 

K4 = Keterampilan meramalkan atau prediksi 

K5 = Keterampilan mengajukan pertanyaan 

K6 = Keterampilan berhipotesis 

K7 = Keterampilan merencanakan percobaan 

K8 = Keterampilan menggunakan alat dan bahan 

K9 = Keterampilan menerapkan konsep 

K10= Keterampilan berkomunikasi 

 

 



Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI 

IDENTIFIKASI KETERAMPILAN PROSES SAINS DALAM KEGIATAN 

PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENERAPKAN PEMBELAJARAN 

DENGAN STRATEGI REACT (Realting, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) 

Tujuan:  

Lembar observasi ini disusun dalam rangka mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA materi “ Getaran dan Gelombang” 

Petunjuk: 

1. Observer berada didekat kelompok dan siswa yang diamati 

2. Pengamatan ditunjukan pada kelompok yang telah ditentukan. 

3. Berilah skor pada nomor siswa sesuai dengan  pedoman  penskoran  yang ada 

pada lembar berikutnya. 

Data KPS siswa (non-test) 

NO 

Nama 

Siswa 

Indikator Penilaian KPS Skor %KPS Kategori 

K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K 

9 

K 

10 
 

  

1 Ade Andriani                    

2 
Adilla Jastify 

Nawa Sara           
     

  
  

3 
Aditiya Ega 

Irawan           
     

  
  

4 Alya Febiana              

5 
Andrian Satrio 

Nugroho      
     

 
  

6 
Aprilia 

Hayusti      
     

 
  



NO 

Nama 

Siswa 

Indikator Penilaian KPS 

Skor %KPS Kategori K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K 

9 

K 

10 

7 
Aqila Ade 

Putri        
   

   

8 
Assyifa Nur 

Haliza        
   

 
  

9 
Cantika 

Khairunnisa        
   

   

10 
Ciko Bima 

Prasmono        
   

   

11 
Dea Putri 

Ramadhani        
   

 
  

12 
Fegita 

Maharani        
   

 
  

13 
Galih Sokoaji 

Wiguna        
   

   

14 
Hendy Tio 

Pratama        
   

   

15 
Iqbal hadi 

wijaya        
   

 
  

16 Kanza Adilla 
             

17 

Laurenia 

Adela Sofiana 

Nawawi        

   
 

  

18 
Lavina Amar 

Diasta        
   

   

19 
Maisya 

Rijatiani        
   

   

 



NO 

Nama 

Siswa 

Indikator Penilaian KPS 

Skor %KPS Kategori K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K 

9 

K 

10 

20 
Mauly 

Azzahra Putri        
   

   

21 
Meysha 

Azhara        
   

 
  

22 

Mukhtia 

Zahro 

Khotimah        

   
 

  

23 
Nadya Putri 

Marshanda        
   

   

24 
Raihan Habib 

Ar Rasyid        
   

   

25 
Rakha Abid 

Bangsawan        
   

 
  

26 
Reikha Zahra 

Rijha Putri        
   

 
  

27 
Salsabila 

Murtaja Harits        
   

   

28 
Sandra 

Rahmawati        
   

   

29 

Tiara 

Andraladila 

Nasution        

   
 

  

30 
Two Ega 

Stefany        
   

 
  

 

 

 

 



Keterangan: 

K1 = Keterampilan mengamati atau observasi 

K2 = Keterampilan klasifikasi 

K3 = Keterampilan menafsirkan atau interpretasi 

K4 = Keterampilan meramalkan atau prediksi 

K5 = Keterampilan mengajukan pertanyaan 

K6 = Keterampilan berhipotesis 

K7 = Keterampilan merencanakan percobaan 

K8 = Keterampilan menggunakan alat dan bahan 

K9 = Keterampilan menerapkan konsep 

K10= Keterampilan berkomunikasi 

 

 



Lampiran 8 

RUBRIK PENSKORAN 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES 

 

 

Keterampilan Mengamati (observation)  

4 = Dalam melakukan pengamatan, peserta didik menggunakan lebih dari satu indera 

yang sesuai dengan teliti, cermat, dan lengkap .  

3 = Dalam melakukan pengamatan, Peserta didik menggunakan lebih dari satu indera 

yang sesuai dengan teliti, cermat, tetapi kurang lengkap.  

2 = Dalam melakukan pengamatan, Peserta didik hanya menggunakan satu indera 

dengan teliti, tetapi kurang cermat dan kurang lengkap.  

1 = Dalam melakukan pengamatan, Peserta didik menggunakan satu indera yang 

sesuai tetapi kurang teliti, kurang cermat, dan kurang lengkap. 

 

Keterampilan mengelompokkan atau Klasifikasi 

4 = Dapat mengelompokkan dan memperhatikan kekonsistenan data dengan benar 

dan tepat. 

3 = Dapat mengelompokkan dan memperhatikan kekonsistenan data dengan benar 

dan kurang tepat. 

2 = Dapat mengelompokkan dan memperhatikan kekonsistenan data dengan kurang 

benar dan kurang tepat. 

1 = Salah  mengelompokkan dan memperhatikan kekonsistenan data dengan kurang 

benar dan kurang tepat. 

Keterampilan Menginterpretasi  

4 = Peserta didik dapat menuliskan kesimpulan dan hasil pengamatan dan 

menghubungkan dengan konsep materi secara tepat. 



3 = Peserta didik dapat menuliskan kesimpulan hasil pengamatan dan 

menghubungkan dengan konsep materi namun kurang tepat. 

2 = Peserta didik dapat menuliskan kesimpulan hasil pengamatan tanpa 

menghubungkan konsep materi. 

1 = Peserta didik tidak menuliskan kesimpulan hasil pengamatan. 

 

Keterampilan Prediksi 

4 = Peserta didik mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi 

berdasarkan data pengamatan dengan tepat. 

3 =  Peserta didik mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi 

berdasarkan data pengamatan dengan kurang tepat. 

2 = Peserta didik mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi tidak 

berdasarkan data pengamatan dengan kurang tepat. 

1 = Peserta didik mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi tidak 

berdasarkan data pengamatan 

 

Keterampilan Mengajukan Pertannyaan 

4 = Peserta didik bertanya mengenai langkah percobaan, hal-hal yang diamati dan 

analisis data. 

3 = Peserta didik bertanyaa mengenai langkah percobaan dan hal-hal yang diamati. 

2 = Peserta didik bertanya mengenai langkah percobaan. 

1 = Peserta didik tidak mengajukan pertanyaan. 

 

Keterampilan berhipotesis 

4 = Peserta didik mengajukan hipotesis dengan penjelasan yang tepat. 

3 = Peserta didik mengajukan hipotesis namun penjelasannya kurang tepat. 

2 = Pesera didik mengajukan hipotesis namun penjelasannya tidak tepat. 

1 = Peserta didik tidak mengajukan hipotesis. 

 



Keterampilan melakukan percobaan  

4 = Peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah percobaan 

dalam LKS tanpa bantuan guru.  

3 = Peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah dalam LKS 

tetapi masih memerlukan sedikit arahan guru.  

2 = Peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah dalam LKS 

tetapi masih memerlukan banyak bantuan guru.  

1 = Peserta didik melakukan percobaan secara tidak urut.  

 

Menggunakan Alat dan Bahan 

4 = Dapat menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dengan sangat benar dan 

tepat 

3 = Dapat menentukan alat dan bahan yang benar dan tepat 

2 = Dapat menentukan alat dan bahan yang akan digunakan benar tetapi kurang tepat 

1 = Dapat menentukan alat dan  bahan yang akan digunakan digunakan tetapi kurang 

benar dan kurang tepat. 

Keterampilan Menerapkan Konsep 

4 = Dapat menguasai 4 indikator menerapkan konsep dengan hasil sangat baik.  

3= Dapat menguasai 4 indikator menerapkan konsep dengan hasil baik.  

2= Dapat menguasai 4 indikator menerapkan konsep dengan hasil cukup baik.  

1 = Dapat menguasai 4 indikator menerapkan konsep dengan hasil kurang baik. 

 

Keterampilan berkomunikasi 

4 = Dapat menyampaikan hasil percobaan secara jelas, tepat, dan efektif (Penjelasan 

mudah dipahami, pemilihan kata sesuai dengan bahasa Indonesia baku).  

3 = Dapat menyampaikan hasil percobaan secara jelas, tepat, tetapi kurang efektif 

(Penjelasan mudah dipahami, pemilihan beberapa kata sesuai dengan bahasa 

Indonesia baku).  



2 = Dapat menyampaikan hasil percobaan secara kurang jelas, kurang tepat, dan 

kurang efektif (Penjelasan kurang dipahami, pemilihan beberapa kata 

sesuai/tidak sesuai dengan bahasa Indonesia baku).  

1 = Dapat menyampaikan hasil percobaan secara tidak jelas, kurang tepat, dan kurang 

efektif (Penjelasan sulit dipahami, pemilihan kata tidak sesuai dengan bahasa 

Indonesia baku). 

 

 

Persentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥100% 

 

 



Lampiran 19 

 

KISI-KISI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP  

STRATEGI REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering) 

 

No Aspek No Butir Soal 

1 Mengetahui respon peserta didik terhadap 

strategi REACT 
1, 5,6,7,8 

2 Mengetahui pemahaman materi peserta didik 

melalui pembelajaran REACT  
2,3,4,9 

3 Mengetahui keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran strategi REACT 
10 

 

Penilaian : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Persentase = 
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ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP  

STRATEGI PEMBELAJARAN REACT 

Nama  : 

Kelas   : 

Petunjuk   

Berilah tanda  centang ( ) sesuai dengan apa yang kamu rasakan setelah mengikuti 

pelajaran IPA dengan strategi REACT. 

No Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya merasa lebih semangat dengan pembelajaran 

REACT 

  

2. Dengan pembelajaran REACT , saya sangat terbantu 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru yang 

harus diselesaikan. 

  

3. Saya senang belajar secara berkelompok sehingga 

lebih muda dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

  

4. Pembelajaran REACT dalam Getaran dan 

Gelombang dengan kegiatan percobaan membantu 

saya memahami materi yang disampaikan. 

  

5. Dengan pembelajaran REACT membantu saya aktif 

bertanya. 

  

6. Melakukan percobaaan tentang materi Getaran dan 

Gelobang merupakan kegiatan yang menyenangkan. 

  

7. Dengan pembelajaran REACT, saya belajar bekerja 

sama dalam diskusi kelompok dengan baik. 

  

8. Dengan pembelajaran REACT, pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

  

9. Dengan pembelajaran REACT saya dapat 

mengerjakan soal dengan lebih baik dan mudah. 

  

10. Saya senang dengan adanya kegiatan Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering 
sehingga saya meningkatkan hasil belajar dan 

keterampilan proses sains dalam pembelajaran. 

  

 



Lampiran 10 

LEMBAR KETERLAKSANAAN PEMBELAJAR 

 

Nama observer   :  

Hari/Tanggal  : 

Nama Sekolah  :  

Berikanlah kesan umum anda tentang kualitas atau kemampuan pendidik tentang hal-

hal berikut memberikan tanda () pada kolom yang sesuai! 

No 

Langkah 

Pembelajaran 

REACT 

Kegiatan Pendidik YA TIDAK 

1 Pendahuluan 

Pendidik mengucapkan salam 

untuk membuka kegiatan 

pembelajaran dan meminta 

peserta didik memimpin do’a 

  

Pendidik mengabsen kehadiran 

peserta didik 

  

Pendidik menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

  

Pendidik melakukan pree-test 

materi getaran dan gelombang. 

  

2 Relating 

Pendidik mengajak peserta didik 

mengamati dan menghubungkan 

konsep atau kejadian yang ada 

dikehidupan sehari hari dengan 

konsep yang akan dipelajari 

(Getaran dan Gelombang)  

  

3 Experiencing 

Pendidik membagi peserta didik 

menjadi 5 kelompok 

  

Pendidik membagikan LKS 

Getaran dan Gelombang kepada 

peserta didik. 

  

Membimbing peserta didik untuk 

melakukan pengamatan tentang 

Getaran dn Gelombang. 

 

  



Menghimbau peserta didik untuk 

mencatat hubungan antara 

permasalahan Getaran dan 

Gelombang dalam wancana 

dengan percobaan yang akan 

dilakukan. 

  

Memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya apa, 

bagaimana, kenapa, mengenai 

pemecahan masalah Getaran dan 

Gelombang dan percobaan yang 

akan dilakukan. 

  

 

Mengarahkan dan membimbing 

peserta didik untuk melakukan 

percobaan sesuai dengan LKS 

  

Mengarahkan peserta didik 

menentukan alat dan bahan yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

praktikum Getaran dan 

Gelombang. 

  

Mengarahkan peserta didik untuk 

menggunkan alat dan bahan 

dengan tepat. 

  

Mengarahkan peserta didik  

untuk menganalisis Usaha dan 

Energi berdasarkan percobaan. 

  

4 Appliying 

pendidik menghubungkan hasil 

praktikum dengan konsep 

Getaran dan Gelombang. 

  

Pendidik mengarahkan konsep 

yang sudah diketahui peserta 

didik dalam penyelidikan ke 

dalam konsep fisika Getaran dan 

Gelombang. 

  

Pendidik mengarahkan kepada 

pesert didik untuk menggunkan 

konsep dalam contoh pemecahan 

masalah sederhana 

  

5 
 

Cooperating 

Mengarahkan peserta didik 

berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya membahas hasil 

percobaan dan konsep Getaran 

dan Gelombang. 

  

Menghimbau setiap kelompok   



untuk menyusun kesimpulan  

hasil diskusi peserta didik. 

Pendidik membimbing peserta 

didik menyimpulkan dari hasil 

percobaan yang telah dilakukan 

  

6 Transfering 

Pendidik mengarahkan peserta 

didik untuk mengkomuikasikan 

data dan konsep yang sudah 

dipahami dalam grafik  

  

Pendidik mengarahkan peserta 

didik untuk mentranfer atau 

mengaplikasikan konsep yang 

sudah dimiliki dalam  

  

7 Penutup 

Mengulang pertanyaan-

pertanyaan 

  

Pendidik memberi kesempatan 

peserta didik bertanya 

  

Pendidik menyimpulkan 

pembelajaran tentang materi 

Getaran dan Gelombang 

  

Pendidik melakukan poss-test 

materi Getaran dan Gelombang 

  

Menutup pembelajaran dengan 

berdo’a dan mengucap salam 

  

 

Penilaian : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Persentase = 
                            

             
      

 

Mengetahui 

Obsever 

 

 

  ..............................  
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LEMBAR KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama observer   :  

Hari/Tanggal  : 

Nama Sekolah  :  

Berikanlah kesan umum anda tentang kualitas atau kemampuan pendidik tentang hal-

hal berikut memberikan tanda () pada kolom yang sesuai! 

No 

Langkah 

Pembelajaran 

REACT 

Kegiatan Pendidik YA TIDAK 

1 Pendahuluan 

Pendidik mengucapkan salam 

untuk membuka kegiatan 

pembelajaran dan meminta 

peserta didik memimpin do’a 

  

Pendidik mengabsen kehadiran 

peserta didik 

  

Pendidik menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

  

Pendidik melakukan pree-test 

materi getaran dan gelombang. 

  

2 Relating 

Pendidik mengajak peserta didik 

mengamati dan menghubungkan 

konsep atau kejadian yang ada 

dikehidupan sehari hari dengan 

konsep yang akan dipelajari 

(Getaran dan Gelombang)  

  

3 Experiencing 

Pendidik membagi peserta didik 

menjadi 5 kelompok 

  

Pendidik membagikan LKS 

Getaran dan Gelombang kepada 

peserta didik. 

  

Membimbing peserta didik untuk 

melakukan pengamatan tentang 

Getaran dn Gelombang. 

 

  

 



No 

Langkah 

Pembelajaran 

REACT 

Kegiatan Pendidik YA TIDAK 

3 Experiencing 

Menghimbau peserta didik untuk 

mencatat hubungan antara 

permasalahan Getaran dan 

Gelombang dalam wancana 

dengan percobaan yang akan 

dilakukan. 

  

Memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya apa, 

bagaimana, kenapa, mengenai 

pemecahan masalah Getaran dan 

Gelombang dan percobaan yang 

akan dilakukan. 

  

Mengarahkan dan membimbing 

peserta didik untuk melakukan 

percobaan sesuai dengan LKS 

  

Mengarahkan peserta didik 

menentukan alat dan bahan yang 

digunakan untuk menyelesaikan 

praktikum Getaran dan 

Gelombang. 

  

Mengarahkan peserta didik untuk 

menggunkan alat dan bahan 

dengan tepat. 

  

4 Appliying 

pendidik menghubungkan hasil 

praktikum dengan konsep 

Getaran dan Gelombang. 

  

Pendidik mengarahkan konsep 

yang sudah diketahui peserta 

didik dalam penyelidikan ke 

dalam konsep fisika Getaran dan 

Gelombang. 

  

Pendidik mengarahkan kepada 

pesert didik untuk menggunkan 

konsep dalam contoh pemecahan 

masalah sederhana 

  

5 Cooperating 

Mengarahkan peserta didik 

berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya membahas hasil 

percobaan dan konsep Getaran 

dan Gelombang. 

 

  



No Langkah 

Pembelajaran 

REACT 

Kegiatan Pendidik YA TIDAK 

5 Cooperating 

Menghimbau setiap kelompok 

untuk menyusun kesimpulan  

hasil diskusi peserta didik. 

  

Pendidik membimbing peserta 

didik menyimpulkan dari hasil 

percobaan yang telah dilakukan 

  

6 Transfering 

Pendidik mengarahkan peserta 

didik untuk mengkomuikasikan 

data dan konsep yang sudah 

dipahami dalam grafik  

  

Pendidik mengarahkan peserta 

didik untuk mentranfer atau 

mengaplikasikan konsep yang 

sudah dimiliki dalam  

  

7 Penutup 

Mengulang pertanyaan-

pertanyaan 

  

Pendidik memberi kesempatan 

peserta didik bertanya 

  

Pendidik menyimpulkan 

pembelajaran tentang materi 

Getaran dan Gelombang 

  

Pendidik melakukan poss-test 

materi Getaran dan Gelombang 

  

Menutup pembelajaran dengan 

berdo’a dan mengucap salam 

  

Penilaian : 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Persentase = 
                            

             
      

Mengetahui,  

Obsever 

 

 

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



 
 

Lampiran 26 

Dokumentasi Penelitian 

  
 

Gambar 1 Pretes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

Gambar 2 Proses Mengarahkan Proses Praktikum Kelas Eksperimen 



 
 

 

 

Gambar 3 Proses Praktikum Kelas Eksperimen 
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Petunjuk Penggunaan LKS: 

1. Baca dan pahami setiap langkah kerja yang terdapat di dalam LKS 

2. Lakukan kegiatan percobaan dengan mengikuti langkah kerja yang terdapat 

di dalam LKS 

3. Catatlah hasil pengamatan anda pada kolom yang telah disediakan. 

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKS dengan benar 

 Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep dan penerapan getaran, 

gelombang dan optika dalam produk teknologi 

sehari-hari 

Kompetensi Dasar: 

6.1  Mendeskripsikan konsep getaran dan 

gelombang serta parameter-parameternya 

 

Tujuan percobaan: 

1. Peserta Didik Dapat 

memahami getaran dan 

gelombang 

2. Peserta Didik Dapat 

menghitung periode, frekuensi 

3. peserta didik dapat me 
 

Indikator: 

1. Mengidentifikasi  getaran pada 

kehidupan sehari-hari 

2. Mengukur perioda dan frekuensi 

suatu getaran   

3. Mendeskripsikan hubungan antara 

kecepatan rambat gelombang, 

frekuensi dan panjang gelombang 
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PETA KONSEP 

GETARAN DAN GELOMBANG 
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Tahapan pertama pada REACT, Siswa diajak untuk menghubungkan kejadian yang ada 

dikehidupan sehari hari dengan konsep yang akan dipelajari. 

Bacalah wancana berikut dengan cermat! 

 Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mendengar istilah getaran dan gelombang. 

Getaran dan gelombang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Gelombang sering 

kita lihat seperti gelombang laut dan Getaran bukan berarti sesuatu yang dapat bergerak dan 

bergetar yah hehe.   

Bagaimana getaran dalam fisika ? Caba kamu perhatikan gambar berikut : 

 

Sumber : www.google.co.id 

Gambar diatas menunjukkan  bahwa liontin yang dapat bergerak ke kanan dan kekiri 

secara selaras. 

 

 

 

 

GETARAN DAN 

GELOMBANG 

1. Relating Mengamati 

1. Bila bandul liontin yang bergerak ke kanan dan kekiri secara selaras dan bolak 

balik maka merupakan definisi  ….. ?  

Jawab : 

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

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

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

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

................................................................................................................................. 
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 bandul tersebut  bergerak bolak balik secara selaras dan terus menerus . Hal ini 

dikarenakan ……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fakta-fakta apa saja yang dapat kamu temukan dalam wancana tersebut? 

Jawab : 

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

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

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

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

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

 

Klasifikasi 

Mengajukan Pertannyaan 
 

4. Berdasarkan wancana dan fakta yang telah dikemukakan, jika masih terdapat hal lain 

yang ingin diketahui lebih lanjut, buatlah pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin 

diketahui. 

Jawab: 

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

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

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

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

 

5. Setelah kalian membuat pertanyaan tersebut, buatlah jawaban sementara dari 

pertannyaan pada poin 4. 

Jawab: 

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

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

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

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

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

 

Hipotesis 
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Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai getaran dan gelombang dalam fisika, mari kita 

lakukan penyelidikan (experiencing) mengenai getaran dan gelombang. 

Dalam percobaan kita pasti membutuhkan alat alat dan bahan yang akan digunakan 

dalam percobaan. Adapun alat alat yang digunakan dalam percobaan yaitu sebagai berikut : 

Percobaan 1 dan 2 

Alat dan bahan :  

 beban 

 tali  

 batang statif, kaki statif 

 slinki 

 

Alat-alat Gambar 

beban 

 

 

 

 

 

tali 

 

 

 

 

batang statif, kaki statif 

 

 

 

slinki 

 

 

 

 

 

 

2. Experiencing 

Prediksi 
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Langkah percobaaan : 

1. Lakukan kegiatan yang dilakukan pada gambar dibawah ini ! (percobaan 1)     

                       

        

2. Lakukan  juga kegiatan yang dilakukan pada gambar diabwah ini ! (percobaan 2) 

 

 

 

 

Merancang Percobaan 

6. Dari alat bahan yang disebutkan, langkah praktikum seperti apa yang akan 

dilakukan pada percobaan ? 

Jawab: 

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

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

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

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

 

Menggunakan Alat Dan Bahan 
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Percobaan pertama (1) 

 

 

Tabel 1.1 Hasil Pengamatan 

No sudut Banyak getaran 

(n) 

waktu (t) Frekuensi (f) 

(f = n/t) 

Periode (T) 

(T = t / n) 

1 30     

2 45     

3 60     

 

Gambarkan data tabel 1.1 pada grafik hubungan antar gaya  terhadap jarak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Grafik hubungan antara gaya terhadap jarak 

 

   Percobaan kedua (2) 

 

 

 

Berkomunikasi 

Catatlah banyak getaran dan waktu yang ditembuh 

untuk bandul kembali stabil pada tabel 1.1.  

Catat secara teliti dan jujur. 
 

Catatlah hasil pengamatan banyak gelombang dan 

waktu pada tabel 1.2 

Catat secara teliti dan jujur. 
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Tabel 1.2 Hasil Pengamatan 

no ∑ 

gelombang 

Waktu (s) Frekuensi (f) Periode (T) Panjang gel (λ) Cepat rambat 

(v) 

1       

2       

Gelombang 1  

Glombang 2  

 

 

 Setelah melakukan penyelidikan dengan berbagai percobaan yang dilakukan sehingga 

didapat sebuah konsep bahwa getaran dalam fisika merupakan gerak bolak – balik secara 

berkala melalui suatu titik keseimbangan. Sedangkan gelombang merupakan getaran yang 

merambat.  

Untuk dapat menerapkan konsep dengan baik maka selesaikan permasalahan berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Appliying 

7. Dari percobaan yang telah dilakukan maka terdapat komponen getaran yaitu ampiltudo, 

frekuensi dan periode. Amplitudo merupakan …. Frekuensi merupakan …. Dan periode 

merupakan ……. 

Jawab: 

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

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

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

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

8. Dari percobaan yang telah dilakukan maka gelombang slinki membentuk sebuah 

gelombang …… yang bentuk gelombang …….  dengan arah rambat nya. 

Jawab : 

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

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

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

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

 

Menerapkan Konsep 
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 Setelah  mendapatkan hasil pengamatan  maka diskusikan bersama kelompok mu tentang 

percobaan yang dilakukan mengenai usaha dan energi. Diskusikan apabila ada hal hal yang tidak 

dimengerti dan bertanya pada guru. Berikan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 Tahapan transfering pada strategi REACT merupakan tahapan terakhir pembelajaran. 

Usaha dan energi merupakan pokok bahasan IPA fisika yang penting dan tidak dapat dipisahkan. 

Aplikasikan konsep konsep yang telah diketahui pada masalah (soal) yang ada. 

Kerjakan soal dibawah ini berdasarkan konsep getaran dan gelombang yang telah dipelajarai 

sebelumnya ! 

 

 

 

 

 

 

4. Cooperating 

9.  Kesimpulan dari praktikum (percobaan 1 dan percobaan 2) 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

 

5. Transfering 

Soal !  

Dalam waktu 25  sekon terjadi 75 getaran. Tentukan :  

a. Periode getaram 

b. Frekuensi getaran 

 

Jawab: 

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

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

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

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

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

 

Interpretasi 
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 Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep dan penerapan getaran, 

gelombang dan optika dalam produk teknologi 

sehari-hari 

Kompetensi Dasar: 

6.1  Mendeskripsikan konsep getaran dan 

gelombang serta parameter-parameternya 

 

Tujuan percobaan: 

1. Peserta Didik Dapat 

memahami getaran dan 

gelombang 

2. Peserta Didik Dapat 

menghitung periode, frekuensi 

3. peserta didik dapat me 
 

Indikator: 

 Mengidentifikasi  getaran pada 

kehidupan sehari-hari 

 Mengukur perioda dan frekuensi 

suatu getaran   

 Mendeskripsikan hubungan antara 

kecepatan rambat gelombang, 

frekuensi dan panjang gelombang 

 

 

Petunjuk Penggunaan LKS: 

1. Baca dan pahami setiap langkah kerja yang terdapat di dalam LKS 

2. Lakukan kegiatan percobaan dengan mengikuti langkah kerja yang terdapat 

di dalam LKS 

3. Catatlah hasil pengamatan anda pada kolom yang telah disediakan. 

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKS dengan benar 
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Bacalah wancana berikut dengan cermat!  

 Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mendengar istilah getaran dan gelombang. 

Getaran dan gelombang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Gelombang sering 

kita lihat seperti gelombang laut dan Getaran bukan berarti sesuatu yang dapat bergerak dan 

bergetar yah hehe.  

Bagaimana getaran dalam fisika ? Caba kamu perhatikan gambar berikut : 

 

Gambar 1.  Jam dinding  

Gambar diatas menunjukkan  bahwa jam dinding yang memiliki bandul yang dapat 

bergerak ke kanan dan kekiri selaras. 

 

 

 

 

 

Getaran dan Gelombang 

1. Bila bandul jam dinding yang bergerak ke kanan dan kekiri secara selaras dan bolak 

balik maka merupakan definisi  ….. ?  

Jawab : 

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

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

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

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

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

Mengamati 
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bandul tersebut  bergerak bolak balik secara selaras dan terus menerus . Hal ini 

dikarenakan ……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Fakta-fakta apa saja yang dapat kamu temukan dalam wancana tersebut? 

Jawab : 

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

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

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

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

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

 

Klasifikasi 

Mengajukan Pertannyaan 
 

4. Berdasarkan wancana dan fakta yang telah dikemukakan, jika masih terdapat hal lain 

yang ingin diketahui lebih lanjut, buatlah pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin 

diketahui. 

Jawab: 

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

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

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

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

 

5. Setelah kalian membuat pertanyaan tersebut, buatlah jawaban sementara dari 

pertannyaan pada poin 4. 

Jawab: 

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

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

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

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

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

 

Hipotesis 
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Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai getran dan gelombang dalam fisika, mari kita 

lakukan penyelidikan (experiencing) mengenai getaran dan gelombang.  

Dalam percobaan kita pasti membutuhkan alat alat dan bahan yang akan digunakan 

dalam percobaan. Adapun alat alat yang digunakan dalam percobaan yaitu sebagai berikut : 

Percobaan 1 dan 2 

Alat dan bahan :  

 beban 

 tali  

 batang statif, kaki statif,.  

 slinki 

 

Alat-alat Gambar 

 

beban 

 

 

 

 

tali 

 

 

 

batang statif, kaki statif 

 

 

 

 

slinki 

 

 

 
 

 

 

PERCOBAAN USAHA DAN 

ENERGI 

Prediksi 
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Langkah percobaaan : 

1. Lakukan kegiatan yang dilakukan pada gambar dibawah ini ! (percobaan 1) 

                       

2. Lakukan  juga kegiatan yang dilakukan pada gambar diabwah ini ! (percobaan 2) 

 

 

 

6. Dari alat bahan yang disebutkan, langkah praktikum seperti apa yang akan 

dilakukan pada percobaan ? 

Jawab: 

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

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

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

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

 

Menggunakan Alat Dan Bahan 

Merancang Percobaan 
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Percobaan pertama (1) 

 

 

Tabel 1.1 Hasil Pengamatan 

No sudut Banyak getaran 

(n) 

waktu (t) Frekuensi (f) 

(f = n/t) 

Periode (T) 

(T = t / n) 

1 30     

2 45     

3 60     

 

Gambarkan data tabel 1.1 pada grafik hubungan antara  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Grafik hubungan antara gaya terhadap jarak 

 

   Percobaan kedua (2) 

 

 

 

Catatlah banyak getaran dan waktu yang ditembuh 

untuk bandul kembali stabil pada tabel 1.1.  

Catat secara teliti dan jujur. 
 

Catatlah hasil pengamatan banyak gelombang dan 

waktu pada tabel 1.2 

Catat secara teliti dan jujur. 
 

Berkomunikasi 

Interpretasi 
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Tabel 1.2 Hasil Pengamatan 

no ∑ 

gelombang 

Waktu (s) Frekuensi (f) Periode (T) Panjang gel (λ) Cepat rambat 

(v) 

1       

2       

Gelombang 1  

Glombang 2  

 

 

 Setelah melakukan penyelidikan dengan berbagai percobaan yang dilakukan sehingga 

didapat sebuah konsep bahwa getaran dalam fisika merupakan gerak bolak – balik secara 

berkala melalui suatu titik keseimbangan. Sedangkan gelombang merupakan getaran yang 

merambat. Untuk dapat menerapkan konsep dengan baik maka selesaikan permasalahan berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dari percobaan yang telah dilakukan maka terdapat komponen getaran yaitu ampiltudo, 

frekuensi dan periode. Amplitudo merupakan …. Frekuensi merupakan …. Dan periode 

merupakan ……. 

Jawab: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Dari percobaan yang telah dilakukan maka gelombang slinki membentuk sebuah 

gelombang …… yang bentuk gelombang …….  dengan arah rambat nya. 

Jawab : 

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

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

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

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

 

Menerapkan Konsep 

Interpretasi 
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Kerjakan soal dibawah ini berdasarkan konsep usaha dan energi yang telah dipelajarai 

sebelumnya ! 

 

 

Perhatikan gambar berikut : 

 

Tentukan : 

a. Jumlah gelombang 

b. Ampitudo gelombang pada titik… 

c. Jika periode gelombang adalah 5 sekon, berapakah frekuensi gelombang 

 

Jawab: 

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

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

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

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

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

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah   : SMP N 22 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Materi Pokok  : Getaran dan Gelombang 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam 

produk teknologi sehari-hari 

 

B. Kompetensi Dasar  

6.1 Mendeskripsi-kan konsep getaran dan gelombang serta parameter-

parameternya 

 

C. Indikator Ketercapaian 

 

1. Mengidentifikasi  getaran pada kehidupan sehari-hari 

2. Mengukur perioda dan frekuensi suatu getaran   

3. Membedakan karakteristik gelombang longitudinal dan gelombang 

transversal 

4. Mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi 

dan panjang gelombang 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

 Disiplin ( Discipline ) 

 Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

 Tekun ( diligence )  

 Tanggung jawab ( responsibility ) 

 Ketelitian ( carefulness) 

 

 

 



D. Materi Pembelajaran 

1. Konsep getaran pada kehidupan sehari hari 

2. Konsep amplitudo, frekuensi dan amplitudo pada getaran 

3. Macam macam gelombang berdasarkan arah rambatan 

4. Konsep hubungan cepat rambat, frekuensi dan panjang gelombang. 

 

E. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan yaitu : 

 Gambar tentang getaran dan gelombang di kehidupan sehari hari. 

 LKS  

 Papan tulis 

 Spidol 

 Alat dan bahan praktikum 

1. beban    : 1 buah 

2. tali   : 1 buah   

3. batang statif   : 1 buah 

4. kaki statif  : 1 buah 

5. slinki  

 

F. Strategi Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran     : REACT Strategy 

        Metode    :  -  Ceramah 

                    -  Praktikum  

         -  Diskusi 

G. Sumber Pembelajaran 

 IPA TERPADU Untuk SMP/MTs , penerbit Erlangga 

 Ilmu Pengetahuan Alam 3, penerbit tiga serangkai 

 LKS berdasarkan REACT Strategy. 

 Bahan internet 

 

 

 



H. Rincian Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan ke-1 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Alokasi 

waktu 

1. Pendahuluan 

Apersepsi  dan Motivasi : 

o Memberikan salam dan 

sapaan hangat pada murid 

murid  

o Guru membimbing murid 

murid untuk berdoa agar 

proses belajar mengajar 

berjalan dengan baik 

o Guru memberikan sedikit 

motivasi sebelum memasuki 

proses belajar mengajar. 

o Guru Menyampaikan Tujuan 

Pembelajaran  dan  

kompetensi yang diharapkan 

o Guru sedikit meriview materi 

materi pada pembelajaran 

sebelumnya 

 

 

 

siswa menjawab salam guru 

dengan semangat 

 

siswa berdoa bersama 

dengan khitmat 

 

 

siswa mendengarkan 

motivasi yang diberikan 

dengan baik  

 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 

 Relating 

Dalam kegiatan Relating, guru: 

 Guru mengajak siswa untuk 

mengamati gejala getaran dan 

gelombang yang ada 

dikehidupan sehari hari. 

 Guru menghubungkan gejala 

getaran da gelombang yang 

ada dikehidupan sehari hari 

dengan konsep usaha secara 

fisika 

 Guru menyampaikan definisi 

 

 

 

 Siswa mengamati gejala 

pada gambar dan gejala 

gejal dalam kehidupan 

sehari hari dan 

menghubungkan dengan 

konsep getaran dan 

gelombang secara fisika. 
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dari getaran dan gelombang 

 Eksperiencing 

Dalam kegiatan Eksperiencing, 

guru: 

 Guru mengajak siswa untuk 

melaksanakan praktikum 

mengenai getaran dan 

gelombang. 

 

 Guru membimbing siswa 

dalam melakukan penyelidikan 

mengenai getaran dan 

gelombang. 

 

 Guru memfasilitasi setiap 

kelompok untuk merencanakan 

dan melakukan percobaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa melakukan 

percobaan getaran dan 

gelombang sesuai 

dengan bimbingan guru. 

 

 Siswa menyiapkan alat 

dan bahan yang akan 

digunakan pada 

percobaan. 

 Siswa menentukan 

variabel yang berkaitan 

dengan praktikum. 

 Siswa diminta untuk 

merumuskan hipotesis 

terlebih dahulu. 

 Siswa dibimbing 

melaksanakan 

praktikum sesuai dengan 

LKS yang disesuaikn 

berdasarkan REACT 

strategy.  

 Siswa melaksankan 

percobaan pertama 

tentang getaran yaitu 

dengan mengikat beban 

dengan tali dan 

mengayunkan sesuai 

dengan prosedur LKS. 

 Siswa melaksanakan 

percobaan kedua tentang 

gelombang yaitu 

menggerakkan slinki 

sesuai dengan prosedur 

LKS. 



 

 

 

 

 

 

 Siswa mencatat data 

hasil dari percobaan dan 

memasukkan kedalam 

tabel yang terdapat pada 

LKS. 

 Siswa kemudian 

menyusun kesimpulan 

dari percobaan yang 

telah dilakukan. 

3. Penutup 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

memberikan kesimpulan dari 

pembelajaran 

 Memberikan kesimpulan 

bahwa di dalam kehidupan 

sehari hari kita banyak 

penerapan getaran dan 

gelombang yang diamati dan 

kemudian diselidiki langsung 

dalam percobaan praktikum. 

 Memberikan kesimpulan 

bahwa getaran merupakan 

gerak bolak balik yang 

selaras. Sedangkan 

gelombang  merupakan 

getaran yang merambat.  

 Guru bersama siswa 

mengevaluasi rangkaian 

aktivitas pembelajaran. 

 

Siswa  memberikan 

kesimpulan secara lisan dari 

pembelajaran yang 

berlangsung dengan 

dibimbing oleh guru 

10 menit 

 

 

 

 

 



Pertemuan ke-2 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Alokasi 

waktu 

1. Pendahuluan 

Apersepsi  dan Motivasi : 

o Memberikan salam dan 

sapaan hangat pada murid 

murid  

o Guru membimbing murid 

murid untuk berdoa agar 

proses belajar mengajar 

berjalan dengan baik 

o Guru memberikan sedikit 

motivasi sebelum memasuki 

proses belajar mengajar. 

o Guru Menyampaikan Tujuan 

Pembelajaran  dan  

kompetensi yang diharapkan 

o Guru sedikit meriview materi 

materi pada pembelajaran 

sebelumnya 

 

 

 

siswa menjawab salam guru 

dengan semangat 

 

siswa berdoa bersama 

dengan khitmat 

 

 

siswa mendengarkan 

motivasi yang diberikan 

dengan baik  

 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 

 Appliying 

Dalam kegiatan Appliying, guru : 

 Guru mengingatkan 

penerapan getaran dan 

gelombang dalam 

kehidupan sehari hari 

kemudian konsep definisi 

dari getaran dan gelombang 

 Guru membahas lebih rinci 

konsep getaran dan 

gelombang secara fisika. 

 Guru membahas konsep 

matematis berdasarkan fakta 

dan penyelidikan kemudian 

 

 

 

 Siswa menerapkan apa 

yang sudah didapat dari 

hasil percobaan ke 

dalam konsep fisika dan 

persamaan matematis. 

 Siswa mengidentifikasi 

besaran apa saja yang 

menjadi komponen 

dalam getaran dan 

gelombang. 
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disimpulkan dalam bentuk 

persamaan matematis 

getaran dan gelombang. 

 Guru membahas beberapa 

pemecahan masalah yang 

menggunakan konsep 

persamaan matematis 

tentang getaran dan 

gelombang. 

 

 Cooperating 

Dalam kegiatan cooperating, 

guru 

 Guru membimbing siswa 

duduk bersama dengan 

kelompoknya. 

 

 

 Guru membimbing untuk 

melaksanakan diskusi kecil 

bersama kelompoknya 

tentang pemecahan masalah 

dalam bentuk contoh soal. 

 

 Guru memberikan beberapa 

contoh soal untuk dibahas 

dan diskusikan dengan 

teman sekelompok. 

 Guru juga membimbing 

diskusi berdasarkan 

penyelidikan (praktikum) 

dan kemudian dikaitkan 

dengan pemecahan masalah. 

 Guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan dan 

menyelesaika masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa dibimbing untuk 

duduk bersama dengan 

sekelompok nya untuk 

berdiskusi. 

 

 

 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk 

membahas penyelesaian 

masalah 

 Siswa juga berdiskusi 

tentang hasil dari 

praktikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa dibimbing dalam 



 

 Transfering 

Dalam kegiatan Transfering, guru 

 Guru membimbing siswa 

dalam penggunaan konsep 

getaran dan gelombang 

secara nyata dalam bentuk 

penyelesian masalah dan 

soal soal. 

 

 Guru membimbing siswa 

dalam penerapan konsep 

dalam bentuk grafik atau 

pun tabel dalam 

menggunakan konsep 

getaran dan gelombang. 

 Guru juga membimbing 

siswa untuk 

memperkenalkan gagasan 

baru dengan merancang 

tugas tugas untuk mencapai 

sesuatu yang baru. 

 

menggunakan 

persamaan matematis 

untuk menyelesaikan 

soal soal pemecahan 

masalah yang ada. 

 Siswa juga dibimbing 

menerapkan konsep 

dalam grafik dan tabel. 

3. Penutup 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

memberikan kesimpulan dari 

pembelajaran 

 Memberikan kesimpulan 

bahwa di dalam kehidupan 

sehari hari kita banyak 

penerapan getaran dan 

gelombang yang diamati dan 

kemudian diselidiki langsung 

dalam percobaan praktikum. 

 Memberikan kesimpulan 

 

Siswa  memberikan 

kesimpulan secara lisan dari 

pembelajaran yang 

berlangsung dengan 

dibimbing oleh guru 

10 menit 



bahwa getaran merupakan 

gerak bolak balik yang 

selaras. Sedangkan 

gelombang  merupakan 

getaran yang merambat.  

 Guru bersama siswa 

mengevaluasi rankaian 

aktivitas pembelajaran. 

 

I. Penilaian: 

1. Penilain Kognitif 

 Teknik  : Tes 

 Bentuk  : uraian  

 Kunci jawaban dan Rubrik penilaian.  

2. Penilaian Afektif 

 Teknik  : Non tes 

 Bentuk  : lembar observasi keterampilan proses sains., lembar 

angket respon 

 Rubrik penilaian 

 

  Bandar  Lampung,   3 April 2017 

      Guru Pengampu Pelajaran IPA                                                                    Peneliti 

 

 

 

 

        Hj. Yaniar Afida, S.Pd.                                                         Miftahul Ulum 

      NIP 196301311985032003                                                                  NPM 1311090086 

 

 

Mengetahui , 

Kepala SMPN 22 Bandar  Lampung  

 

 

 

Dra. Hj. Rita Ningsih, MM 

NIP 19650325 199203 2 005 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah   : SMP N 22 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Materi Pokok  : Getaran dan Gelombang 

 

A. Standar Kompetensi 

 

  6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk 

teknologi sehari-hari 

B. Kompetensi Dasar  

 

6.1 Mendeskripsi-kan konsep getaran dan gelombang serta parameter-parameternya 

 

C. Indikator Ketercapaian 

 

1. Mengidentifikasi  getaran pada kehidupan sehari-hari 

2. Mengukur perioda dan frekuensi suatu getaran   

3. Membedakan karakteristik gelombang longitudinal dan gelombang 

transversal 

4. Mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi 

dan panjang gelombang 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :   

 Disiplin ( Discipline ) 

 Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

 Tekun ( diligence )  

 Tanggung jawab ( responsibility ) 

 Ketelitian ( carefulness) 

 

 

 



D. Materi Pembelajaran 

1. Konsep getaran pada kehidupan sehari hari 

2. Konsep amplitudo, frekuensi dan amplitudo pada getaran 

3. Macam macam gelombang berdasarkan arah rambatan 

4. Konsep hubungan cepat rambat, frekuensi dan panjang gelombang. 

 

E. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan yaitu : 

 Gambar tentang getaran dan gelombang di kehidupan sehari hari. 

 LKS  

 Papan tulis 

 Spidol 

 Alat dan bahan praktikum 

1. beban    : 1 buah 

2. tali   : 1 buah   

3. batang statif   : 1 buah 

4. kaki statif  : 1 buah 

5. slinki  

 

F. Strategi Pembelajaran 

        Metode    :  -  Ceramah 

                    -  Praktikum  

         -  Diskusi 

G. Sumber Pembelajaran 

 IPA TERPADU Untuk SMP/MTs , penerbit Erlangga 

 Ilmu Pengetahuan Alam 3, penerbit tiga serangkai 

 LKS berdasarkan KTSP. 

 Bahan internet 

 

 

 

 



H. Rincian Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan ke-1 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Alokasi 

waktu 

1. Pendahuluan 

Apersepsi  dan Motivasi : 

o Memberikan salam dan sapaan 

hangat pada murid murid  

o Guru membimbing murid 

murid untuk berdoa agar 

proses belajar mengajar 

berjalan dengan baik 

o Guru memberikan sedikit 

motivasi sebelum memasuki 

proses belajar mengajar. 

o Guru Menyampaikan Tujuan 

Pembelajaran  dan  

kompetensi yang diharapkan 

o Guru sedikit meriview materi 

materi pada pembelajaran 

sebelumnya 

 

 

 

siswa menjawab salam guru 

dengan semangat 

 

siswa berdoa bersama 

dengan khitmat 

 

 

siswa mendengarkan 

motivasi yang diberikan 

dengan baik  

 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru memberikan gambar 

untuk diamati bersama. 

 Guru menjelaskan fakta dan 

gejala mengenai getaran dan 

gelombang 

 Guru menyampaikan definisi 

getaran dan gelombang.  

 Guru menyampaikan konsep 

getaran dan gelombang secara 

fisika. 

 Guru menyampaikan konsep 

 

 

 

 

 Siswa megamati gambar 

dengan seksama. 

 Siswa mencatat poin 

penting dari 

pembelajaran dan 

mendengarkan 

pembelajaran dengan 

seksama. 

 

 

 

 

65 menit. 



persamaan matematis jumlah 

getaran, frekuensi dan 

periode. 

 Guru memberikan penerapan 

konsep getaran dalam bentuk 

contoh soal. 

 Guru menyampaikan bentuk 

bentuk gelombang dan contoh 

nya. 

 Guru menyampaikan definisi 

dan konsep frekuensi, periode, 

cepat rambat dan panjang 

gelombang. 

 Guru menyampaikan 

hubungan frekuensi, panjang 

gelombang dan cepat rambat 

gelombang. 

 Guru menyampaikan 

penerapan dalam bentuk 

contoh soal mengenai 

hubungan frekuensi, panjang 

gelombang dan cepat rambat 

gelombang.. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi,: 

 Guru mendengarkan pendapat 

masing masing siswa yang 

mengeluarkan pendapatnya 

mengenai getaran dan 

gelombang. 

 Guru membimbing siswa 

dalam mengerjakan soal latihan 

yang diberikan 

 

 Konfirmasi 

 Siswa mulai 

memecahkan masalah 

dalam soal dengan 

dipandu oleh guru. 

 Siswa mencatat poin 

penting dari 

pembelajaran dan 

mendengarkan 

pembelajaran dengan 

seksama 

 

 

 Siswa mencatat poin 

penting dari 

pembelajaran dan 

mendengarkan 

pembelajaran dengan 

seksama 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mencoba 

menjawab definisi 

getaran dan gelombang 

menurut pendapat 

mereka. 

 

 

 Siswa mengerjakan 

beberpa contoh soal yan 

ada di buku pelajaran 



Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

3. Penutup 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

memberikan kesimpulan dari 

pembelajaran 

 Memberikan kesimpulan 

bahwa di dalam kehidupan 

sehari hari kita banyak 

penerapan getaran dan 

gelombang yang diamati dan 

kemudian diselidiki langsung 

dalam percobaan praktikum. 

 Memberikan kesimpulan 

bahwa getaran merupakan 

gerak bolak balik yang 

selaras. Sedangkan 

gelombang  merupakan 

getaran yang merambat.  

 Guru bersama siswa 

mengevaluasi rangkaian 

aktivitas pembelajaran. 

 

Siswa  memberikan 

kesimpulan secara lisan 

dari pembelajaran yang 

berlangsung dengan 

dibimbing oleh guru 

10 menit 

 

 

Pertemuan ke-2 

 

Aktivitas guru Aktivitas siswa 
Alokasi 

waktu 

1. Pendahuluan 

Apersepsi  dan Motivasi : 

o Memberikan salam dan 

sapaan hangat pada murid 

murid  

 

 

 

siswa menjawab salam guru 

dengan semangat 

 5 menit 



o Guru membimbing murid 

murid untuk berdoa agar 

proses belajar mengajar 

berjalan dengan baik 

o Guru memberikan sedikit 

motivasi sebelum memasuki 

proses belajar mengajar. 

o Guru Menyampaikan Tujuan 

Pembelajaran  dan  

kompetensi yang diharapkan 

o Guru sedikit meriview materi 

materi pada pembelajaran 

sebelumnya. 

 

siswa berdoa bersama 

dengan khitmat 

 

 

siswa mendengarkan 

motivasi yang diberikan 

dengan baik  

 

2. Kegiatan inti. 

 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan Eksplorasi, guru: 

 Guru mengajak siswa untuk 

melaksanakan praktikum 

mengenai getaran dan 

gelombang. 

 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan Elaborasi, guru: 

 Guru membimbing siswa 

dalam melakukan penyelidikan 

mengenai getaran dan 

gelombang. 

 Guru memfasilitasi setiap 

kelompok untuk merencanakan 

dan melakukan percobaan. 

 Guru membimbing siswa untuk 

mencatat hasil percobaan 

mengukur jarak dari meja dan 

juga mengukur waktu dengan 

 

 

 

 

 Siswa melakukan 

percobaan getaran dan 

gelombang sesuai 

dengan bimbingan guru. 

 

 

 

 

 Siswa menyiapkan alat 

dan bahan yang akan 

digunakan pada 

percobaan. 

 Siswa menentukan 

variabel yang berkaitan 

dengan praktikum. 

 Siswa diminta untuk 

merumuskan hipotesis 

terlebih dahulu. 

 Siswa dibimbing 

 



stopwatch ke dalam tabel hasil 

pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru membimbing 

membuat grafik hasil dari 

percobaan.  

 

melaksanakan 

praktikum sesuai 

dengan LKS. 

 Siswa melaksankan 

percobaan pertama 

tentang getaran yaitu 

dengan mengikat beban 

dengan tali dan 

mengayunkan sesuai 

dengan prosedur LKS 

 Siswa melaksanakan 

percobaan kedua 

tentang gelombang yaitu 

menggerakkan slinki 

sesuai dengan prosedur 

LKS. 

 Siswa mencatat data 

hasil dari percobaan dan 

memasukkan kedalam 

tabel yang terdapat pada 

LKS. 

Siswa kemudian 

menyusun kesimpulan 

dari percobaan yang 

telah dilakukan 

3. Penutup 

 Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

memberikan kesimpulan dari 

pembelajaran 

 Memberikan kesimpulan 

bahwa di dalam kehidupan 

sehari hari kita banyak 

penerapan getaran dan 

gelombang yang diamati dan 

kemudian diselidiki langsung 

dalam percobaan praktikum. 

 10 menit 



 Memberikan kesimpulan 

bahwa getaran merupakan 

gerak bolak balik yang 

selaras. Sedangkan 

gelombang  merupakan 

getaran yang merambat.  

 Guru bersama siswa 

mengevaluasi rangkaian 

aktivitas pembelajaran. 

 

I. Penilaian: 

1. Penilain Kognitif 

 Teknik  : Tes 

 Bentuk  : uraian  

 Kunci jawaban.  

2. Penilaian Afektif 

 Teknik  : Non tes 

 Bentuk  : lembar observasi keterampilan proses sains 

 Rubrik penilaian. 

 

  Bandar  Lampung,   3 April  2017 

      Guru Pengampu Pelajaran IPA                                                                    Peneliti 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah    :   SMP N 22 Bandar Lampung 

Kelas :    VIII 

Mata Pelajaran :   IPA 

Semester :   2 (DUA) 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk teknologi sehari-hari 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 
Teknik 

 

Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.1Mendeskripsi-

kan konsep 

getaran dan 

gelombang 

serta 

parameter-

parameterny

a 

Getaran dan 

gelombang 
 Mencari informasi 

melalui referensi 

tentang pengertian 

getaran 

 Melakukan percobaan 

untuk mencari 

perbedaan periode dan 

frekwensi suatu getaran 

 Menentukan besarnya 

periode dari hasil 

percobaan 

 Melakukan percobaan 

untuk mencari 

perbedaan periode dan 

frekwensi suatu getaran 

 Menentukan besarnya 

periode dari hasil 

percobaan 

 Mencari informasi 

melalui referensi 

tentang pengertian 

gelombang 

 Mengidentifikasi  getaran 

pada kehidupan sehari-

hari 

 

 Mengukur perioda dan 

frekuensi suatu getaran   

 

 

 Membedakan 

karakteristik gelombang 

longitudinal dan 

gelombang transversal 

 

 Mendeskripsikan 

hubungan antara 

kecepatan rambat 

gelombang, frekuensi 

dan panjang gelombang 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

Tes isian 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

Diskripsikan pengertian 

getaran ! 

 

 

Hitunglah frekuensi suat 

getaran bila periodnya 25 

sekon. 

 

Disediakan data 

percobaan, carilah 

perbedaan ciri 

gelombang longitudinal 

dan gelombang 

transversal. 

 

Bila panjang gelombang 

60 meter dan cepat 

rambat gelombang 

100m/s. Hitunglah 

frekuensi gelombang? 

 

 

6 x 40’ Buku siswa, 

LKS, alat-

alat 

praktikum 



 Melakukan percobaan 

untuk mencari 

perbedaan karakteristik 

gelombang longitudinal 

dan gelombang 

transversal 

 Menggali informasi dari 

nara sumber untuk 

menemukan hubungan 

antara kecepatan rambat 

gelombang, frekwensi 

dan panjang gelombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 
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Rohana P 
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SYAFA ALANA DININGTIAS P 
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0025087222 / 
11842 

SYAKILA AMELIA PUTRI P 

19 
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TAZKIA MULIE AYUDIA P 

20 
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21 
0032178044 / 
11693 

Yeni Tsuroyya P 

22 
0034057411 / 
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