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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP PENINGKATAN 

HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS X SMA N 1 WAWAY KARYA 

PADA POKOK BAHASAN ALAT–ALAT OPTIK 

 

Oleh 

Wiwin Afriani 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan saintifik 

terhadap hasil belajar Fisika siswa kelas X. Pembelajaran Fisika di SMA N 1 Waway 

Karya masih terorientasi pada hasil akhirnya saja karena dalam proses pembelajaran 

pendidik menjadi pusat dari kegiatan belajar mengajar, sehingga pembelajaran di 

kelas menjadi kurang aktif.  

Metode penelitian ini menggunakan Quasy Eksperiment dengan desain 

penelitian Nonequivalent control group design. Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini dipilih dengan teknik simple random sampling. Kelas X4 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas X1 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

terdiri dari tes, angket, observasi, dan dokumentasi. instrumen penelitian terdiri dari 

soal belajar kognitif, afektif, psikomotorik. Uji hipotesis penelitian diantaranya 

dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t independent. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, pendekatan saintifik memberikan 

hasil yang lebih baik. Dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar kelas X yang 

diberi perlakuan pendekatan saintifik dibandingkan kelas X yang diberi perlakuan 

metode ceramah, diskusi dan tanyajawab. Pada hasil belajar ranah kognitif untuk uji t 

independent diperoleh thitung = 4,39 untuk ttabel = 1,671. Sedangkan hasil belajar pada 

ranah afektif untuk uji t independent diperoleh thitung = 3,53 untuk ttabel = 1,671 karena 

thitung  > ttabel maka H1 diterima artinya terdapat pengaruh pemberian pendekatan 

saintifik  terhadap peningkatan hasil belajar fisika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci : Pendekatan Saintifik, Hasil Belajar, Alat-Alat Optik 
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MOTTO 

 

Orang yang berilmu bukan orang yang banyak ilmunya, tetapi orang berilmu adalah 

orang yang memiliki ilmu dan mampu mengamalkan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia menjalani proses kehidupan dihadapkan dengan berbagai 

masalah dan tantangan.  Manusia yang berhasil menjalani kehidupannya 

adalah mereka yang mampu mengatasi masalah dan menyelesaikan tantangan 

dengan baik, dan bukan manusia yang menyerah atau tunduk dengan masalah 

dan tantangan yang mereka terima. Sebagaimana yang telah diperintahkan 

oleh Allah swt dalam surat Yusuf ayat 87
1
: 

                        

             

 

Artinya : “Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang 

Yusuf dan jangan lah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan 

kaum yang kafir". 

Ayat diatas terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik yaitu: Untuk 

memperoleh pertolongan dan rahmat Allah, orang harus bergerak dan 

berusaha bukan dengan duduk berdiam diri di dalam rumah dan menunggu 

turunnya rahmat ilahi. Nabi Ya'qub berkata kepada putra-putranya, "Untuk 

                                                 
1
Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qu’an Terjemah, (Bandung: Nur Publishing, 2007), h. 

597 



2 

 

menemukan Yusuf kalian harus bergerak dan jangan sekali-kali berputus asa 

dari rahmat dan pertolongan Allah SWT, Allah selalu mendorong manusia 

untuk tetap berharap kepada rahmat dan pertolongan Allah. Akan tetapi 

mereka yang membuat orang lain berputus asa, demikian pula orang yang 

berputus asa itu sendiri, adalah orang yang jauh dari agama
2
. Namun, untuk 

mampu melewati masalah dan tantangan dengan baik dan bijak manusia 

membutuhkan proses pendidikan. 

Pendidikan dapat menjadi wahana bagi negara untuk membangun sumber 

daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan juga bagi setiap peserta 

didik untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan 

adanya peningkatan mutu pendidikan.
3
 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Dengan 

demikian tujuan merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan pendidikan, 

karena tidak saja menuntun arah yang akan dituju, tetapi juga memberikan 

ketentuan yang positif dalam memilih materi (isi), metode, alat evaluasi dalam 

kegiatan yang dilakukan. Secara umum tujuan pendidikan dapat dikatakan 

membawa anak ke arah kedewasaan.
4
Pendidikan dapat diartikan sebagai 

                                                 
2
Ibid,h.597. 

3
Agung Setiawan, Sutarto, Indrawati, “Metode Praktikum Dalam Pembelajaran Pengantar 

FisikaSMA : Studi Pada Konsep Besaran Dan SatuanTahun Ajaran 2012-2013”,Jurnal Pembelajaran 

Fisika ISSN : 2301-9794volume 1, Nomor 3, (Desember 2012), h. 1 
4
Nurfatima, Ahmad Swandi, Subaer, “Pengaruh Metode Pembelajaran Berbasis Riset pada 

Materi Fluida Statis terhadap Hasil Belajar Fisika Kelas XI Madrasah Aliyah Madani Alauddin”, 

Prosiding Pertemuan Ilmiah XXIX HFI Jateng & DIYISSN : 0853-0823(25 April 2015), h. 1 



3 

 

sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang-orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara tingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Hasil observasi pra penelitian, penulis telah melakukan wawancara 

pembelajaran dengan salah seorang guru Fisika SMA N 1 Waway Karya 

Lampung Timur dan diperoleh data  informasi bahwa terdapat beberapa 

masalah dalam pembelajaran Fisika di sekolah tersebut, antara lain: metode 

yang digunakan guru untuk mengajar cenderung monoton yaitu menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab, sehingga menyebabkan kurangnya interaksi 

antara siswa dengan guru, serta kurangnya penggunaan media pembelajaran dan 

tidak adanya kegiatan praktikum yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 

Hal ini mengakibatkan siswa menjadi kurang tertarik dengan pembelajaran 

Fisika.
5
 

Hasil observasi tersebut didukung pula dengan hasil wawancara pra-

penelitian yang dilakukan peneliti pada guru  kelas X semester genap SMAN 1 

Waway Karya, diketahui masih banyak siswa yang belum tuntas hasil 

belajarnya. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan 

dunia fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada 

                                                 
5
 Ayub, Guru Mata Pelajaran Fisika Di SMAN 1 Waway Karya, tgl 12 Januari 2017. Jam 

10.00. 



4 

 

kesiapan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi 

respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi.
6
 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru merupakan salah satu 

komponen yang sangat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh 

karena itu guru harus selalu berusaha dan berinovasi untuk menemukan strategi, 

metode, model dan pendekan yang tepat dalam pembelajaran.
7
 

Alasan mengapa dalam merancang persiapan mengajar perlu menyusun 

strategi pembelajaran karena setiap pembelajaran suatu materi pelajaran guru 

perlu memilih dan menetapkan bentuk pengalaman belajarnya.
8
 

Kegagalan pendidikan dalam menyampaikan materi ajar bukan 

bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran tersebut dengan baik dan 

tepat, akan tetapi bagaimana agar siswa dapat belajar materi tersebut dengan 

suasana yang menyenangkan. Maka pendidik perlu memiliki pengetahuan 

tentang pendekatan dan teknik-teknik pembelajaran dengan memahami teori-

teori yang baik dan tepat. Penguasaan pendidik pada pendekatan dan teknik-

                                                 
6
Novriyanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi 

Pada Siswa Kelas X SMA N 11 Padang Tahun Ajaran 201-2012”, (Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 4 
7
I Nyoman Sumayasa,A.A.I.N.Marhaeni,Nyoman Dantes”Pengaruh Implementasi Pendekatan 

Saintifik Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas Vi Di 

Sekolah Dasar Se Gugus Vi Kecamatan Abang, Karangasem”(e- Journal Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Tahun 2015 ), h.4 
8
Nuryani Y Rustaman , Et.Al, “Strategi Belajar Mengajar Biologi”,(Common Textbook, Edisi 

Revisi, Jakarta : 2003), h. 3 
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teknik pembelajaran akan memudahkan siswa dalam memahami suatu 

pembelajaran. 
9
 

Salah satu cara agar siswa lebih tertarik terhadap materi pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru adalah dengan menerapkan suatu metode atau 

pendekatan pembelajaran yang mudah, guna mendapat partisipasi kelas dan 

dapat meningkatkan interaksi siswa dalam proses mengajar. Salah satu metode 

pembelajaran yang dimaksud adalah pendekatan scientific.
10

 

Latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dibutuhkan suatu 

solusi permasalahan yaitu berupa pendekatan pembelajaran yang memberikan 

siswa peluang untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan menumbuh 

kembangkan hasil belajar. Salah satu pendekatan pembelajaran itu adalah 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses yang dirancang 

sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”
11

.  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik yang 

dapat memberikan kelebihan bagi proses pembelajaran, yaitu: Pembelajaran 

                                                 
9
As’ad Furqon Syadzili1, Sukainil Ahzan, Dwi Pangga, “Pengaruh Pendekatan Scientific 

Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Fisika Siswa” , (Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Lensa), 

ISSN:2338-4417 Vol. 3 No.1, h. 1 
10

Ibid,h.2 
11

Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor,Ghaia indonesia,2014), h. 34. 
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berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk konsep pengetahuan sendiri 

bagi siswa, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi 

konsep, hukum, dan prinsip, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan 

kemampuan berpikir siswa, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa 

dan motivasi mengajar pendidik, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melatih kemampuan dalam komunikasi, dan adanya proses validasi terhadap 

konsep, hukum, dan prinsipyang dikonstruksi siswa dalam struktur 

kognitifnya
12

. Salah satu faktor penting yang memberikan pengaruh terhadap 

proses pembelajaran adalah pendekatan belajar.  

Materi alat-alat optik dipilih sebagai wadah penelitian karena konsep 

materi alat-alat optik pada mata pelajaran fisika di SMAN 1 Waway Karya 

kelas X semester genap merupakan materi yang cukup rumit karena pada materi 

ini diajarkan tidak cukup dengan hanya menggunakan media buku
13

. Nilai hasil 

belajar dapat dilihat dari Tabel 1. 

 

 

 

 

                                                 
12

Sri Haryati, Maridjo Abdul Hasjmy, Marzuki, “Peningkatan Aktivitas Peserta Didik Dengan 

Pendekatan Saintifik Di Kelas I SDN 05 Delta Pawan”. (Artikel Penelitian Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar FKIP UNTAN, Pontianak, 2011), h. 5. 
13

Observasi Proses Pembelajaran Fisika di SMAN 1 Waway Karya Lampung Timur, Tgl 7 

Desember 2016, Jam 10.30 
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Tabel 1 

Nilai Hasil Belajar Fisika materi Suhu dan Kalor Kelas X SMAN 1 Waway 

Karya Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 
No Nilai X1 X2 X3 X4 Jumlah Presentase (%) Ket 

1 80-100 5 5 6 6 22 orang 18,3 % 33.3 % 

Tuntas 2 70-79 4 4 5 5 18 orang 15 % 

3 60-69 8 7 7 6 28 orang 23,3 % 66,6 % 

Tidak Tuntas 4 50-59 7 8 6 7 28 orang 23,3 % 

5 <50 6 6 6 6 24orang 20 % 

 Jumlah 30 30 30 30 120 100% 100% 

Sumber : Buku Legger Guru Fisika SMAN 1 Waway Karya Lampung Timur T. A 2015/2016 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui  bahwa nilai hasil belajar Fisika 

siswa pada materi alat-alat optik masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat 

dengan persentase siswa yang tidak mencapai KKM sebesar 66,6%, dan siswa 

yang tuntas sebesar 33,3%. Dengan jumlah peserta didik yang tidak lulus dari 

masing-masing kelas yaitu : X1 = 21 orang, X2 = 21 orang, X3 = 19 orang dan 

X4 = 19 orang. 

Data diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada guru Fisika di SMAN 1 Waway Karya Lampung Timur yang 

menyatakan bahwa hasil belajar siswa kelas X masih rendah. Penyampaian 

materi di kelas masih menggunakan model pembelajaran yang umum seperti 

ceramah, tanya jawab dan diskusi. Sedangkan untuk kegiatan praktikum jarang 

dilakukan karena keterbatasan fasilitas sumber belajar dan tidak tersedianya 

laboratorium disekolah, sehingga siswa sering mengalami kesulitan dalam 
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proses pembelajaran.
14

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa perlu 

untuk mengadakan penelitian mengenai pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran fisika khususnya pada materi pokok alat-alat optik. Sehingga 

materi yang disampaikan dapat diterima siswa dengan maksimal. Pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran ini menjadikan proses penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi sebagai titik awal untuk 

mendapatkan pengetahuan baru. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

penulis tertarik untuk meneliti dan membahas skripsi berjudul“Pengaruh 

Pendekatan Saintifik Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas X 

SMAN 1 Waway Karya Pada Pokok Bahasan Alat-Alat Optik”. Penelitian ini 

dilaksanakan pada siswa disemester genap Tahun Ajaran 2016/2017 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang dapat penulis identifikasi yaitu : 

1. Pembelajaran yang digunakan guru untuk mengajar cenderung monoton yaitu 

Penyampaian materi di kelas masih menggunakan model pembelajaran yang 

umum seperti ceramah, tanya jawab dan diskusi. Sedangkan untuk kegiatan 

praktikum jarang dilakukan karena keterbatasan fasilitas sumber belajar dan 

tidak tersedianya laboratorium disekolah, sehingga siswa sering mengalami 

kesulitan dalam proses pembelajaran. 

                                                 
14

 Ayub, Guru Mata Pelajaran Fisika Di SMAN 1 Waway Karya, tgl 12 Januari 2017. Jam 

10.00. 
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2. Masih rendahnya hasil belajar Fisika peserta didik. 

3. Kurang tepatnya pendidik dalam memilih model, metode, strategi maupun 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang di ajarkan. 

C. Pembatasan Masalah 

 Didasarkan pada butir-butir yang ada pada indentifikasi masalah yang 

diambil dari latar belakang masalah, maka batasan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi pada pendekatan saintifik terhadap hasil belajar. 

2. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas X di SMAN 1 Waway 

Karya. 

3. Penelitian dilakukan pada materi pokok bahasan alat-alat optik. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah “Apakah terdapat 

pengaruh pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil belajar Fisika 

peserta didik kelas X di SMAN 1 Waway Karya”.  

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil belajar Fisika siswa kelas X 

di SMAN 1 Waway Karya Lampung Timur. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru, 

 Sebagai masukan dalam rangka pemilihanpendekatan pembelajaran 

fisika yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Siswa, 

 Dengan menggunakan pendekatan saintifik siswa dapat terlatih 

mengikuti pembelajaran dengan aktif, serta siswa dapat termotivasi, karena 

kegiatan pembelajaran dikemas dengan menyenangkan dan menarik. 

3. Bagi Sekolah, 

 Hasil penelitian ini memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan 

pembelajaran fisika khususnya terkait dengan hasil belajar siswa. 

4. Bagi Peneliti lain, 

Hasil penelitian ini menjadi referensi bentuk pembelajaran yang baru 

yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran Fisika dimasa yang akan 

datang,dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan penerapan 

pendekatan pembelajaran dalam rangka menigkatkan kualitas pembelajaran 

Fisika yang lebih baik.  
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BAB II 

  LANDASAN TEORI  

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik jauh berbeda 

dengan pembelajaran konvensional dimana guru merupakan satu-satunya sumber 

informasi siswa dan guru selalu aktif menjelaskan, menuntun siswa hingga siswa 

mengerti.
1
 

Pendekatan saintifik termasuk pendekatan yang kreatif dan inovatif, 

menjadikan siswa yang diberi tahu menjadi siswa yang mencari tahu, dari guru yang 

merupakan sumber belajar menjadi belajar dari beraneka macam sumber, dari 

pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmia.
2
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dibedakan atas dua kategori, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi 

dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar.
3
 Dengan demikian, 

dapatlah dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan yang melibatkan 

berbagai aktifitas untuk mencapai proses perubahan, yang dilakukan seseorang 

                                                           
1
Yulia Megawati, “Pengaruh Penerapan Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi Koperasi Kelas X Iis Di SMAN 2 Mejayan Madiun ’’, (Skripsi Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Surabaya), h. 2 
2
Ibid, h. 3 

3
 Prastian Dwi Permana,“Penaruh Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap Hasil Belajar Mata 

Diklat Pengelasa Kelas X TKR Di SMK Negeri 1 Sedan Rembang”, (Fakultas Teknik, Universitas 

Nrgeri Semarang,2015), h.31 
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dengan sengaja untuk memperoleh suatu pemahaman, atau pengetahuan baru 

sehingga memungkinkan seseorang mengalami perubahan perilaku yang positif. 

 

a. Pengertian Pendekatan Saintifik 

 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran 

yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung baik menggunakan 

observasi, eksperimen maupun cara yang lainnya, sehingga realitas yang akan 

berbicara sebagai informasi atau data yang diperoleh selain valid juga dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan metode ilmiah, maka untuk 

mendapatkan pengetahuan para ilmuwan berusaha untuk membiarkan realitas 

berbicara sendiri,membahas mendukung teori ketika prediksi teori ini sudah 

dikonfirmasi dan menentang teori ketika prediksinya terbukti tidak teruji.
4
 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan 

dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan 

saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, 

memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa 

berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. 

Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk 

mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan 

bukan hanya diberi tahu.
5
 

 

                                                           
4
Agus Sujarwanta, “Mengkondisikan Pembelajaran IPA Dengan Pendekatan Saintifik 

(Natural Science Learning Conditional With Saintific Approach)”. Jurnal Nuansa 

Kependidikan,Vol 16 Nomor.1 ( Nopember, 2012),h.1 
5
Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, ( Bogor, 

Ghaia indonesia, 2014),.h.34 
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Vygotsky, dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila 

peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas – tugas yang belum dipelajari 

namun tugas – tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu 

berada dalam zone of proximal development daerah terletak antara tingkat 

perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan 

masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu.
6
 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan 

proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan 

menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru 

diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan 

semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa.
7
 

Berdasarkan pengertian diatas, model pembelajaran saintifik merupakan 

model pembelajaran yang meminjam konsep-konsep saintifik untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. Dengan kata lain, model saintifik proses pada dasarnya adalah model 

pembelajaran yang dilandasi kemampuan siswa memecahkan masalah melalui 

serangkaian aktivitas dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa. Penerapan 

model ini diharapkan akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran berpendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan ilmiah dan inkuiri, dimana siswa berperan secara langsung 

baik secara individu maupun kelompok untuk menggali konsep dan prinsip selama 

                                                           
6
 Ibid, h. 35 

7
Ibid, h. 34 
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kegiatan pembelajaran, sedangkan tugas guru adalah mengarahkan proses belajar 

yang dilakukan siswa dan memberikan koreksi terhadap konsep dan prinsip yang 

didapatkan siswa.
8
 

Berdasarkan pemaparan diatas maka pembelajaran berpendekatan santifik 

mampu meningkatkan hasil belajar fisika, disebabkan karena pendekatan ini 

memberikan keterlibatan langsung siswa dalam menggali dan menemukan konsep 

berdasarkan fakta yang merekatemukan.
9
 

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik  

Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam proses 

pembelajaran meliputi menggali informasi melalui observing/pengamatan, 

questioning/bertanya, experimenting/ percobaan, kemudian mengolah data atau 

informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, 

associating/menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta dan serta membentuk 

jaringan/networking.
10

 Langkah-langkah pembelajaran tersebut diuraikan sebagai 

berikut:  

1) Mengamati (Observing) 

Metode observasi adalah salah satu strategi pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan kontekstual dan media asli dalam rangka membelajarkan siswa yang 

                                                           
8
Johari Marjan, I.B. Putu Arnyana, I.G.A. Nyoman Setiawan, “Pengaruh Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA 

Mu’allimat NW Pancor Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat”, e-Journal Program 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IPA, Volume 4, (2014), h.4 
9
Ibid.h.4 

10
Hosnan, Op.Cit.h.37 
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mengutamakan kebermaknaan proses belajar.
11

 Mengamati/observasing adalah 

“kegiatan studi yang disengaja dan sistematis tentag fenomena sosial dan gejala-

gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Kegiatan 

mengamati/observasi dilakukan dengan tujuan untuk:”mengerti ciri-ciri dan luasnya 

signifikasi dari interrelasinya elemen-elemen/unsur-unsur tingkah laku manusia pada 

fenomena sosial yang serba komlpeks dalam pola-pola kultural tertentu”.
12

 

Dalam kegiatan mengamati, mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, 

seperti menyajikan media objek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tahu siswa sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.
13

 

2) Menanya (Questioning) 

Langkah ke dua pada pendekatan ilmiah/ scientific approach adalah 

questioning (menanya). Kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasitambahan tentang apa yang diamati.
14

 Melalui kegiatan 

bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Semakin terlatih dalam bertanya, maka 

rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar 

untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan 

                                                           
11

Ibid.h.39 
12

Ibid,h.40 
13

Ibid,h.41 
14

Ibid,h.48 
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guru sampai yang ditentukan siswa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang 

beragam.
15

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

questioning adalah seatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

pengajuan-pengajuan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memahami materi 

pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
16

 

Pada tahap ini guru bertanya kepada siswa mengenai materi yang sedang 

dipelajari atau siswa bertanya kepada guru jika ada materi yang belum mereka 

pahami.  

3) Mengumpulkan Informasi  

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber melalui berbagai cara. Dalam permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, 

aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber 

lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/aktifitas wawancara dengan nara 

sumber, dan sebagainya.
17

 

Pada tahap ini siswa diminta oleh guru untuk mencari informasi dari berbagai 

literatur atau sumber lainnya sebagai bahan diskusi kelompok. 

4) Mengasosiasikan/Mengolah informasi/Menalar (Associating) 

Associating/”mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 

                                                           
15

Ibid,h. 49 
16

Ibid,h.59 
17

Ibid,h.57 
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2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 

mengumpulkan informasi. Kegiatan belajarnya adalah: pertama, mengolah informasi 

yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen 

maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi, kedua 

pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan 

kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber, yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan.
18

 

Pada tahap ini siswa diminta oleh guru untuk mengolah informasi yang telah 

didapat sebagai acuan penunjang bahan diskusi dalam pengamatan. 

5) Mengkomunikasikan Pembelajaran 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. 

Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa 

atau kelompok siswa tersebut. Dalam mengkomunikasikan, siswa diharapkan sudah 

dapat mempresentasikan hasil temuannya untuk kemudian ditampilkan di depan 

khalayak ramai sehingga rasa berani dan percaya dirinya dapat lebih terasah.
19

 

Pada tahap ini siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka pada kelompok 

lain dan saling menanggapi ketika ada pernyataan yang menurut mereka belum jelas. 

                                                           
18

Ibid,h.68 
19

Ibid,h.76 
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6) Membentuk Jejaring (Networking) 

Model networked adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa 

dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnyasehubungan dengan 

mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya sehingga siswa secara tidak 

langsung mencari tahu dari berbagai sumber.
20

 

Pada tahap ini setiap kelompok menyimpulkan hasil pengamatan, diskusi dan 

presentasi dari setiap kelompok yang diarahkan oleh guru. 

Berdasarkan langkah-langkah pendekatan saintifik dapat disimpulkan bahwa 

dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran akan mampu 

meningkatkan hasil belajar karena dengan menggunakan pendekatan saintifik siswa 

mendapatkan pembelajaran yang bermakna sehingga akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

c. Kelebihan dan kelemahan Pendekatan Saintifik 

1) Kelebihan pendekatan saintifik 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik yang 

dapat memberikan kelebihan bagi proses pembelajaran, yaitu: 

a) Pembelajaran berpusat pada siswa. 

b) Pembelajaran membentuk konsep pengetahuan sendiri bagi 

siswa. 

c) Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 

                                                           
20

Ibid.h.77 
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d) Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 

e) Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 

berpikir siswa.  

f) Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi 

mengajar pendidik.  

g) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan dalam komunikasi. 

h) Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip 

yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.
21

 

Sedangkan kelemahan dari pendekatan saintifik diuraikan di bawah 

ini:  

2) Kelemahan pendekatan saintifik 

Kelemahan pendekatan saintifik berdasarkan karakteristiknya adalah 

sebagai berikut: 

a) Memerlukan waktu yang cukup lama. 

b) Memerlukan perencanaan pembelajaran yang lebih teliti. 

c) Lebih cocok pada materi pembelajaran yang bersifat sains. 
22
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Dilihat dari kelebihan dan kelemahan pendekatan saintifik, untuk menghindari 

kelemahan pendekatan ini maka penulis mengambil materi alat-alat optik yang 

merupakan materi pembelajaran yang bersifat sains. Selain itu dalam proses 

pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

pendapat atau sanggahan kepada kelompok lain sehingga siswa ikut berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan setiap tahap pembelajaran. 

2. Hasil Belajar 

Istilah belajar bukanlah sesuatu yang baru, sudah sangat dikenal secara luas, 

namun dalam pembahasan belajar ini masing-masing ahli memiliki pemahaman dan 

definisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menghindari pemahaman yang 

beragam tersebut, berikut akan dikemukakan berbagai definisi belajar menurut para 

ahli. 

Menurut Burton mendefinisakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan 

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan 

individu dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka dapat berinteraksi 

dengan lingkungannya. Kata kunci pendapat Buron adalah “interaksi”.
23

 

James O. Whitaker memberikan pemahaman, belajar adalah proses dimana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. “Kata diubah” 

merupakan kata kunci pendapatan whitaker, sehingga dari kata tersebut mengandung 

                                                           
23

Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, ( Bogor, 

Ghaia indonesia, 2014), h, 3 



21 

 

makna bahwa belajar adalah sebuah perubahan yang direncanakan sadar melalui 

suatu program yang disusun untuk menghasilkan perubahan prilaku positif tertentu.
24

 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru 

sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang memiliki 

tujuan positif. 

Kemampuan belajar siswa sangat menentukan keberhasilannya dalam proses 

belajar. Di dalam proses belajar tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor 

internal adalah faktor dari dalam diri siswa (meliputi aspek fisiologis dan psikologis), 

faktor eksternal adalah faktor dari luar siswa (meliputi faktor lingkungan sosial dan 

non sosial), dan faktor pendekatan belajar adalah jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran.
25

 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Sudijono mengungkapkan hasil belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi 

yang dapat mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain) juga dapat meng-
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ungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (affective domain) dan 

aspek keterampilan (psychomotor domain) yang melekat pada diri setiap individu 

peserta didik. Ini artinya melalui hasil belajar dapat terung-kap secara holistik 

penggambaran pencapaian siswa setelah melalui pembelajaran.
26

 Sedangkan menurut 

Sudjana menyatakan bahwa “hasil belajar ialah kemampuan yang terdapat pada siswa 

setelah siswa menerima pengalaman belajar.” Jadi dengan mengetahui hasil belajar 

siswa, kita dapat mengetahui sejauh mana perubahan perilaku siswa ketika mengikuti 

kegiatan belajar.
27

 

Berdasarkan beberapa definisi hasil belajar, peneliti menyimpulkan bahwa dapat 

dipahami tentang makna hasil belajar, yaitu perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. 

b. Macam-Macam Hasil Belajar 

 Menurut Bloom hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah yaitu: 

1) Ranah Kognitif 

Ranah Kognitif (Cognitive Domain), menggambarkan perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan 
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berpikir. Seperti halnya taksonomi yang lama, taksonomi yang baru secara umum 

jumlah dan jenis proses kognitif tetap sama hanya kategori analisis dan evaluasi 

ditukar urutannya dan kategori sintesis kini dinamai membuat (create). 

Taksonomi Bloom baru pada ranah kognitif terdiri dari enam level, antara lain : 
28

 

1) Menghafal (Remember): menarik kembali informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif 

yang paling rendah tingkatannya.  

a) Mengenali (Recognizing):mencakup proses kognitif untuk menarik 

kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang 

yang identik atau sama dengan informasi yang baru.  

b) Mengingat (Recalling):menarik kembali informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang apabila ada petunjuk (tanda) untuk 

melakukan hal tersebut. 

2) Memahami (Understand): mengkonstruk makna atau pengertian 

berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang 

baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan 

pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran 

siswa.  

                                                           
28

Ari Widodo, Revisi Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal, Jurnal Penelitian 

Vol. 4 No. 2 (Bandung : FPMIPA UPI, 2006), h. 5-13. 



24 

 

a) Menafsirkan (interpreting): mengubah dari satu bentuk informasi ke 

bentuk informasi yang lainnya, misalnya dari dari kata-kata ke 

grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau 

sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas 

atau membuat parafrase. 

b) Memberikan contoh (exemplifying): memberikan contoh dari suatu 

konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh 

menuntut kemampuanmengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan 

selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. 

c) Mengklasifikasikan (classifying): Mengenali bahwa sesuatu (benda 

atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk dalam 

kemampuan mengkelasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri yang 

dimiliki suatu benda atau fenomena. 

d) Meringkas (summarising): membuat suatu pernyataan yang 

mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuat 

tulisan. 

e) Menarik inferensi (inferring): menemukan suatu pola dari sederetan 

contoh atau fakta. 

f) Membandingkan (comparing): mendeteksi persamaan dan 

perbedaan yang  dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi. 

g) Menjelaskan (explaining): mengkonstruk dan menggunakan model 

sebab-akibat dalam suatu system. 
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3) Mengaplikasikan (Applying): mencakup penggunaan suatu prosedur 

guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu 

mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. 

a) Menjalankan (executing): menjalankan suatu prosedur rutin yang 

telah dipelajari sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan 

sudah tertentu dan juga dalam urutan tertentu. 

b) Mengimplementasikan (implementing): memilih dan menggunakan 

prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas yang baru. 

4) Menganalisis (Analyzing): menguraikan suatu permasalahan atau 

obyekke unsurunsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan 

antar unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya. 

a) Membedakan (differentiating): membedakan bagian-bagian yang 

menyusun suatu struktur berdasarkan relevansi, fungsi dan penting 

tidaknya. Oleh karena itu membedakan (differentiating) berbeda dari 

membandingkan (comparing). 

b) Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu 

keadaan dan mengenali bagaimana unsur-unsur tersebut terkait satu 

sama lain untuk membentuk suatu struktur yang padu. 

c) Menemukan pesan tersirat (attributting): menemukan sudut 

pandang,bias, dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi. 
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5) Mengevaluasi: membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan 

standar yang ada. 

a) Memeriksa (Checking): Menguji konsistensi atau kekurangan suatu 

karya berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat dengan 

sifat produk tersebut. 

b) Mengritik (Critiquing): menilai suatu karya baik kelebihan maupun 

kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal. 

6) Membuat (create): menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu 

bentuk kesatuan. 

a) Membuat (generating): menguraikan suatu masalah sehingga dapat 

dirumuskan  berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah pada 

pemecahan masalah tersebut. 

b) Merencanakan (planning): merancang suatu metode atau strategi 

untuk memecahkan masalah. 

c) Memproduksi (producing): membuat suatu rancangan atau 

menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah. 

Sedangkan untuk hasil belajar ranah kognitif dari dimensi pengetahuan 

memiliki empat macam pengetahuan, antara lain : pengetahuan faktual, pengetahuan 

konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Jenis-jenis 

pengetahuan ini sesungguhnya menunjukkan penjenjangan dari yang sifatnya konkret 

(faktual) hingga yang abstrak (metakognitif). Dalam taksonomi yang lama, 
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pengetahuan metakognitif belum dicantumkan sebagai jenis pengetahuan yang juga 

harus dipelajari siswa.  Uraian dari tiap-tiap dimensi pengetahuan tersebut akan 

dijelaskan di bawah ini :
29

 

1) Pengetahuan Faktual (Factual knowledge) 

Pengetahuan faktual adalah  pengetahuan yang berupa potongan-

potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada 

dalam suatu disiplin ilmu tertentu. 

2) Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan konseptual adalah  pengetahuan yang menunjukkan 

saling keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih 

besar dan semuanya berfungsi bersama-sama.  

3) Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan prosedural adalah  pengetahuan tentang bagaimana 

mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat rutin maupun yang baru. 

4) Pengetahuan Metakognitif 

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara 

umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. 
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b. Ranah Afektif 

Ranah afektif yaitu mencakup segala sesuatu yang terkait emosi. Ada lima 

kategori ranah afektif yang diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang 

paling kompleks, yaitu sebagai berikut:
30

 

1) Penerimaan, 

2) Responsif, 

3) Nilai yang dianut (Nilai diri), 

4) Organisasi, dan 

5) Karakterisasi. 

c. Ranah Psikomotorik ( Keterampilan) 

Ranah Psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan 

motorik dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering 

melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, 

jarak, cara/teknik pelaksanaan. Ada tujuh kategori dalam ranah psikomotorik mulai 

dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit, yaitu 1) Persepsi, 2) Kesiapan, 

3) Reaksi yang diarahkan, 4) Reaksi natural (mekanisame), 5) Reaksi yang kompleks, 

6) Adaptasi, dan 7) Kreativitas.
31

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar 

mengajar membutuhkan evaluasi pembelajaran dengan pengukuran ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik, sehingga dapat membantu para pendidik untuk mengetahui 
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sejauh mana siswa mampu mengaplikasikan apa yang telah didapat.Ketiga ranah 

tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bahwa afektif merupakan 

pengetahuan yang perlu dikembangkan dengan kognitif serta diaplikasikan dengan 

keterampilan yakni psikomotorik. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di 

kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. 

Berikut penjelasan tentang faktor –faktor yang mempengaruhi hasil/prestasi belajar 

menurut Syah antara lain:
32

 

1) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor atau penyebab yang berasal dari dalam diri 

setiap individu tersebut, seperti aspek fisiologis dan aspek psikologis 

a) Aspek fisiologis 

Aspek pisiologis ini meliputi konsisi umum jasmani dantonus (tegangan otot) 

yang menunjukkan kebugaran organ-organ tubuh dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi tubuh yang lemahakan 

berdampak secara langsung pada kualitas penyerapan materi pelajaran, untuk itu 

perlu asupan gizi yang dari makanan dan minuman agar kondisi tetap terjaga. Selain 

itu juga perlu memperhatikan waktu istirahat yang teratur dancukup tetapi harus 
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disertai olahraga ringan secara berkesinambungan. Hal ini penting karena perubahan 

pola hidup akan menimbulkan reaksi tonus yang negatif danmerugikan semangat 

mental siswa itu sendiri. 

b) Aspek psikologis 

Banyak faktor yang masuk dalam aspek psikologis yangdapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas pembelajaran,berikut faktor–faktor dari aspek psikologis 

seperti intelegensi,sikap, bakat, minat dan motivasi 

2) Faktor eksternal, dibagi menjadi 2 macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan 

faktor lingkungan nonsosial.
33

 

a) Lingkungan sosial ini meliputi lingkungan orang tua dankeluarga, sekolah 

serta masyarakat. Lingkungan sosial yang paling banyak berperan dan 

mempengaruhi kegiatan belajar siswaadalah lingkungan orang tua dan 

keluarga. Siswa sebagai anak tentu saja akan banyak meniru dari lingkungan 

terdekatnya sepertisifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan 

keluarga dan demografi keluarga. Semuanya dapat memberidampak dampak 

baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan prestasi yang dapat dicapai 

siswa. 

b) Lingkungan sosial sekolah meliputi para guru yang harus menunjukkan sikap 

dan perilaku yang simpatik serta menjadi teladan dalam hal belajar, staf-staf 

administrasi di lingkungan sekolah, dan teman-teman di sekolah dapat 

mempengaruhi semangat belajar siswa. 
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c) Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi karena siswa juga berada 

dalam suatu kelompok masyarakat dan teman–teman sepermainan serta 

kegiatan–kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat dan pergaulan sehari–hari 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. 

Selain faktor sosial seperti dijelaskan di atas, ada juga faktornon social. Faktor–

faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah gedung sekolah dan bentuknya, 

rumah tempat tinggal, alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar siswa. 

  

3. Materi Fisika 

Fisika merupakan ilmu yang membutuhkan penalaran logis untuk memahami 

konsepnya sehingga pemahaman konsep terhadap materi fisika dapat lebih mendalam 

karena pemahaman konsep merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang cukup 

penting yang harus dicapai. Pencapaian hasil belajar fisika tidak akan maksimal jika 

pembelajaran dikelas hanya monoton terhadap guru. Peserta didik perlu turut serta 

aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya dengan bereksperimen 

yangakan mengasah kemampuan peserta didik didalam memahami konsep dan 

prinsip-prinsip pada materi fisika. 
34

 

Fisika adalah bidang ilmu yang banyak membahastentang alam dan gejalanya, 

dari yang bersifat riil (terlihat secara nyata) hingga yangbersifat abstrak atau hanya 
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berbentuk teori yang   pembahasannya melibatkan kemampuan imajinasi atau 

keterlibatan gambaran mental yang kuat.
35

 

Proses pembelajaran fisika menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompentisi agar menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah dalm pembelajaran fisika terdapat kegiatan penyadaran atau 

penguasaan fisika pada peserta didik atau siswa melalui interaksi pengajaran atau 

proses belajar mengajar.
36

 Pada penelitian ini peneliti akan dilakukan pada materi 

fisika, yaitu alat-alat optik. 

1. Pengertian alat-alat optik 

Prinsip kerja dari alat optik adalah dengan memanfaatkan prinsip pemantulan 

cahaya dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa pengembalian 

arah rambat cahaya pada reflektor. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan 

arah rambat cahaya karena cahaya melalui bidang batas antara dua zat bening yang 

berbeda kerapatannya. 

Beberapa jenis alat optik yang akan kita pelajari dalam konteks ini adalah:
37

 

1. Mata 

2. Kamera 

3. Lup (kaca pembesar) 

4. Teropong (teleskop) 
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5. Mikroskop 

a. Alat Optik Mata 

Mata merupakan salah satu contoh alat optik, karena dalam pemakaiannya mata 

membutuhkan berbagai benda-benda optik seperti lensa 

Sebagai salah satu alat optik, bagian-bagian mata bekerja berdasarkan pada sifat-sifat 

cahaya.  

 

 

Keterangan:  

1. Kornea, merupakan lapisan terluar dari mata yang bersifat kuat dan tembus 

cahaya. Kornea berfungsi menerima dan meneruskan cahaya. 

2. Iris adalah selaput tipis yang berfungsi untuk mengatur kebutuhan cahaya 

dalam pembentukan bayangan. 

3. Lensa adalah bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan pada 

retina. 

4. Retina berfungsi sebagai layar dalam menangkap bayangan benda, di tempat 

ini terdapat simpul-simpul syaraf optik. 

5. Otot siliar berfungsi untuk mengatur daya akomodasi mata 

http://kaita91.files.wordpress.com/2011/11/hal03.jpg
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Mata normal dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang berada pada jarak 

25 cm di depan mata sampai di tak terhingga. Pada saat mata melihat sebuah benda 

yang dekat, lensa mata akan berkontraksi menjadi lebih cembung. Sedangkan pada 

saat melihat benda-benda di kejauhan, lensa mata berelaksasi sehingga lensa mata 

menjadi semakin pipih. Hal itu dilakukan agar bayangan benda tepat jatuh di daerah 

sekitar bintik kuning pada retina. 

Kemampuan lensa mata untuk berkontraksi dan berelaksasi disebut daya 

akomodasi mata. Jika mata melihat benda yang makin dekat, maka daya 

akomodasinya makin besar. Sebaliknya jika melihat benda yang makin jauh, maka 

daya akomodasinya makin kecil. Daya akomodasi menyebabkan mata memiliki titik 

dekat (punctum proximum) dan titik jauh (punctum remotum). Titik dekat mata 

adalah titik terdekat yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan berakomodasi 

maksimum. Titik jauh adalah titik terjauh yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan 

tanpa berakomodasi. 

Cacat Mata 

Setidaknya ada tiga jenis cacat mata yang diakibatkan oleh kemampuan daya 

akomodasinya yaitu: miopia, hipermetropia dan presbiopia. Berikut ini adalah gambar 

masing-masing cacat mata dan jangkauan penglihatannya 

1. Mata normal (Emetropia) : memiliki titik jauh (PR) pada jarak jauh tak 

berhingga dan titik dekat (PP) = 25 cm, mata ini jangkauan penglihatannya 

paling lebar. 
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2. Rabun jauh (Miopia) : memiliki titik jauh (PR) terbatas/kurang dari tak 

berhingga dan titik dekat (PP) = 25 cm. 

Cacat mata miopi terjadi jika pada penglihatan tak berakomodasi bayangan 

jatuh di depan retina, hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi 

sangat pipih (terlalu cembung). Agar dapat melihat jelas benda yang jauh 

maka perlu dibantu dengan lensa divergen (lensa cekung). Lensa divergen 

adalah lensa yang dapat menyebarkan berkas cahaya. 

Dalam perhitungan: 

So = letak benda sebenarnya (~) 

Si = – PR (batas maksimum jangkauan penglihatan) tanda (-) menggambarkan 

bayangan di depan lensa. 

Dari persamaan : 

  
1

𝐹
 = 

1

𝑆𝑂
 + 

1

𝑆𝑖
 

diperoleh bahwa:f = – PR 

Ukuran lensa yang digunakan adalah : 

P = 
1

𝐹
 

P = kekuatan lensa dalam satuan dioptri (D) 

f = jarak fokus lensa kaca mata dalam satuan meter (m) 

 

3. Rabun dekat (Hipermetropia) : memiliki titik jauh (PR) tak berhingga, tetapi 

titik dekat (PP) > 25 cm. 
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Cacat Mata Hipermetropi 

Cacat mata hipermetropi terjadi jika penglihatan pada jarak baca normal 

mengakibatkan bayangan dari lensa mata jatuh di belakang retina, hal ini 

karena lensa mata tidak dapat menjadi sangat cembung (terlalu pipih). Agar 

dapat melihat jelas benda-benda pada jarak baca normal (Sn) maka cacat mata 

ini perlu dibantu dengan menggunakan lensa konvergen (lensa cembung). 

Lensa konvergen adalah lensa yang dapat mengumpul berkas cahaya. 

Dalam perhitungan: 

So = Sn (jarak baca normal = 25 cm) 

Si = – PP (titik dekat hipermetropi), tanda minus menunjukkan bahwa 

bayangan maya yang terletak di titik dekatnya 

  
1

𝐹
 = 

1

25
 + 

1

−𝑃𝑃
 

4. Rabun jauh dan dekat (Presbiopia) : memiliki titik jauh (PR) kurang dari tak 

berhingga dan titik dekat (PP) > 25 cm, cacat mata ini merupakan gabungan 

dari hipermetropi dan miopi, sering disebut sebagai cacat mata tua. 

Cacat mata presbiopi (mata tua atau rabun dekat dan rabun jauh diakibatkan 

karena melemahnya daya akomodasi) terjadi karena bayangan jatuh di 

belakang retina pada saat melihat dekat dan bayangan jatuh di depan retina 

pada saat melihat jauh, hal ini terjadi karena daya akomodasi lensa mata 

lemah. Agar dapat melihat jelas baik benda yang dekat maupun yang jauh 

maka perlu dibantu dengan menggunakan gabungan lensa cembung 
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(konvergen) dan cekung (divergen). Cacat mata ini sering juga dikenal dengan 

nama cacat mata tua. Berapa ukuran lensa yang digunakan? Untuk menjawab 

pertanyaan ini maka titik jauh maupun titik dekatnya harus diketahui. 

Selanjutnya dengan menggunakan cara sebagaimana pada cacat miopi dan 

cacat hipermetropi, ukuran lensa dapat diketahui. 

b. Alat Optik Kacamata 

Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi 

cacat mata. Kacamata terdiri dari lensa cekung atau lensa cembung, dan frame atau 

kerangka tempat lensa berada, seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar di bawah 

ini: 

 

 

Fungsi dari kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat 

dilihat dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di titik dekat atau di titik jauh mata, 

bergantung pada jenis cacat matanya. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa, 

bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa. 

Hubungan tersebut secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

    
1

𝑠
+  

1

𝑠ᶦ
 = 

1

𝐹
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dengan : 

S = jarak benda ke lensa (m), 

S' = jarak bayangan ke lensa (m), 

f = jarak fokus lensa (m). 

Selain kekuatan atau daya lensa adalah kemampuan lensa untuk memfokuskan 

sinar yang datang sejajar dengan lensa. Hubungan antara daya lensa dan kekuatan 

lensa memenuhi persamaan : 

P =  
1

𝐹
 

dengan : 

P = kekuatan atau daya lensa (dioptri), dan 

f = jarak fokus lensa (m). 

 

c. Alat-alat Optik Kamera 

Kamera merupakan alat optik yang menyerupai mata. Elemen-elemen dasar 

lensa adalah sebuah lensa cembung, celah diafragma, dan film (pelat sensitif). Lensa 

cembung berfungsi untuk membentuk bayangan benda, celah diafragma berfungsi 

untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film berfungsi untuk menangkap 

bayangan yang dibentuk lensa. Film terbuat dari bahan yang mengandung zat kimia 

yang sensitif terhadap cahaya (berubah ketika cahaya mengenai bahan tersebut). Pada 

mata, ketiga elemen dasar ini menyerupai lensa mata (lensa cembung), iris (celah 

diafragma), dan retina (film). 
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Prinsip kerja kamera secara umum sebagai berikut. Objek yang hendak difoto 

harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek 

masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk 

bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas maka 

letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Mengeser-geser lensa 

pada kamera, seperti mengatur jarak fokus lensa pada mata (akomodasi). 

 

d. Alat-alat Optik Lup 

Lup atau kaca pembesar (atau sebagian orang menyebutnya suryakanta) adalah 

lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak 

lebih jelas dan besar. Penggunaan lup sebagai kaca pembesar bermula dari kenyataan 

bahwa objek yang ukurannya sama akan terlihat berbeda oleh mata ketika jaraknya ke 

mata berbeda. Semakin dekat ke mata, semakin besar objek tersebut dapat dilihat. 

Sebaliknya, semakin jauh ke mata, semakin kecil objek tersebut dapat dilihat. Sebagai 

contoh, sebuah pensil ketika dilihat pada jarak 25 cm akan tampak dua kali lebih 

besar daripada ketika dilihat pada jarak 50 cm. Hal ini terjadi karena sudut pandang 

mata terhadap objek yang berada pada jarak 25 cm dua kali dari objek yang berjarak 

50 cm. 

Meskipun jarak terdekat objek yang masih dapat dilihat dengan jelas adalah 25 

cm (untuk mata normal), lup memungkinkan Anda untuk menempatkan objek lebih 

dekat dari 25 cm, bahkan harus lebih kecil daripada jarak fokus lup. Hal ini karena 

ketika Anda mengamati objek dengan menggunakan lup, yang Anda lihat adalah 



40 

 

bayangan objek, bukan objek tersebut. Ketika objek lebih dekat ke mata, sudut 

pandangan mata akan menjadi lebih besar sehingga objek terlihat lebih besar. 

Perbandingan sudut pandangan mata ketika menggunakan lup dan sudut pandangan 

mata ketika tidak menggunakan lup disebut perbesaran sudut lup. 

 

B. Penelitian Yang Relavan 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Johari Marjan menunjukkan 

bahwa pendekatan saintifik memberikan hasil yang lebih baik. Dibuktikan dengan 

meningkatnya hasil belajar biologi dan keterampilan proses sains.  

Penelitian yang dilakukan Sri Haryati bertujuan untuk mendeskripsikan 

peningkatan aktivitas peserta didik. Dengan hasil penelitian menunjukkan 

perencanaan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan aktivitas fisik peserta didik mengalami peningkatan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di kelas I , 

berdampak positif dan bermakna bagi siswa
38

 

Menurut salah satu penelitian dari Hidayati, menunjukkan bahwa dalam 

penerapan Pendekatan Saintifik 81,73% siswa merasa lebih mudah memahami materi 

                                                           
38

Sri Haryati, Maridjo Abdul Hasjmy, Marzuki, “Peningkatan Aktivitas Peserta Didik Dengan 

Pendekatan Saintifik Di Kelas I SDN 05 Delta Pawan”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura), Artikel 

Penelitian,h 2 
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pembalajaran, dan 80,77% siswa berpendapat pendekatan ilmiah mampu membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya.
39

 

Menurut Imam Kusmaryono Researcher suggested that the learning of 

mathematics in school using scientifically based contructivist approach to improve 

the mathematical power student and conceptual understanding.
40

 

Menurut hilal aktamis and omar ergin the student who had SPS training 

succeeded mote than the student had traditional training. This result shows that 

giving scientific process skill training increased the academic achievement of the 

student.
41

 

Dalam penelitian Johari marjan meneliti pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan hasil belajar biologi dan dalam penelitian Sri Haryati pendekatan 

saintifik hanya untuk meningkatankan aktivitas siswa sedangkan  dalam penelitian ini 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar dengan mencangkup tiga 

ranah, ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik sehingga dapat dibuktikan 

bahwa pendekatan saintifik mampu meningkatkan hasil belajar pada  mata pelajaran 

fisika. 

                                                           
39

 Hidayati, Nurul. “Pengaruh Penggunaan Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach ) Dalam 

Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XII Titl 1 Smk Negeri 7 Surabaya Pada Standar 

Kompetensi Mengoperasikan Sistem Kendali Elektromagnetik.”,(Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 

2014). Vol. 3 No. 2. Halaman 25-29. 
40

 Imam Kusmaryo, Hardi Suyitno, “The Effect Of Contructivist Learning Using Scientific 

Approch On Mathematical Power And Conceptual Understanding Of Students Grade Iv”,(Journal Of 

Physics : Conference Series 693(2016) 012019), h. 1 
41

 Hilal Aktamis And Omar Ergin,”The Effect Of Scientific Process Skills Education On 

Student’s Scientific Creativity, Science Attitudes And Academic Achievement”(Asia Pacific Forum 

On Science Learning And Teaching, Volume 9, Issue 1,Article 4,P.1,2008), h. 11 
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang 

telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, 

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya 

digunakan untuk  merumuskan hipotesis.
42

 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari 

pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam kegiatan belajar 

berlangsung penggunaan pendekatan pembelajaran diperlukan. Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Fisika peserta didik 

adalah pendekatan saintifik, dimana pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif 

mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis 

data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”.
43

 

Objek yang menjadi dasar dalam kerangka pemikiran ini adalah hasil belajar 

siswa. Hasil belajar yang dinilai yaitu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

                                                           
42

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D. 

(Bandung, Alfabeta, 2012), h. 61 
43

Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21, ( Bogor, Ghaia 

indonesia, 2014),.h.34 
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dengan menggunakan framework Taksonomi Bloom Revisi. Pada ranah kognitif 

terdiri atas : mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), analisis (C4). 

Ranah afektif yaitu menilai sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran dan proses 

pembelajaran. Sedangkan pada ranah Psikomotorik akan menilai kinerja siswa pada 

saat diskusi di kelas. 

Penelitian ini akan menggunakan model pembelajaran pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran Fisika Materi Alat-alat optik kelas X SMA Negeri 1 Waway 

Karya. 

Berikut kerangka pikir dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk skema:  

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar  

Kerangka Pemikiran 

 

Belajar 

Pendekatan saintifik 

(variabel X) 

Hasil Belajar 

(Variabel Y) 

 

 

Kognitif Afektif Psikomotorik 

Pada ranah 

C1,C2,C3,C4 

 

Penilaian sikap dan minat 

siswa  terhadap pelajaran 

dan proses pembelajaran 

Penilaian kinerja 

pada saat diskusi 

dikelas 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori relavan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.
44

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. H0 =Tidak terdapat pengaruh signifikan pendekatan saintifik terhadap 

peningkatan hasil belajar Fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Waway 

Karya Lampung Timur ( μ0 ≠ μ1). 

2. H1 = Terdapat pengaruh signifikan pendekatan saintifik terhadap peningkatan 

hasil belajar Fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Waway Karya 

Lampung Timur ( μ0 =μ1). 

 

                                                           
44

 Sugiyono, Op.Cit. h.64 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tujuan penelitian 

Pelajaran fisika termasuk kelompok ilmu sains yaitu ilmu yang diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan eksperimen untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa, 

mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan 

komposisi, struktur, sifat transformasi, dinamika, dan energitika zat. Fisika sebagai 

bagian dari mata pelajaran IPA, masih sering diidentikkan dengan persamaan 

matematika, angka dan hitungan yang susah dipahami sehingga tidak sedikit peserta 

didik yang takut atau tidak suka dengan pelajaran fisika yang berakibat peserta didik 

malas untuk belajar.
1
 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan- tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 

didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, 

                                                           
1
. Fandi Ahmad, Sukarmin, Nonoh Siti Aminah, “Pengaruh Pembelajaran Fisika Pada Materi 

Fluida Dinamik Menggunakan Metode Problem Based Learning (Pbl) Dan Inkuiri Terbimbing 

Ditinjau Dari Kemampuan Awal Dan Sikap Ilmiah Terhadap Prestasi Belajar Dan Kreativitas”,Jurnal 

Inkuiri ISSN: 2252-7893, Vol 4, No. 2, 2015, h. 2 
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bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru.
2
 

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik ,berpusat pada 

siswa, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum 

atau prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dapat 

mengembangkan karakter siswa.
3
 

Dengan demikian harapan dalam penelitian ini adalah Pendekatan saintifik 

mampu memberikan pengaruh terhadap hasil belajar  Fisika siswa kelas X di SMAN 

1 Waway Karya pada pokok bahasan alat-alat optik. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur yang 

terletak di Desa Karya Basuki, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung 

Timur. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dari tanggal 30 maret sampai 6 mei 2017. 

C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode  Quasi Eksperimen . “Desain penelitian 

ini adalah Nonequivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan 

                                                           
2
I Nyoman Sumayasa,A.A.I.N.Marhaeni,Nyoman Dantes” Pengaruh Implementasi 

Pendekatan Saintifik Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas 

Vi Di Sekolah Dasar Se Gugus Vi Kecamatan Abang, Karangasem” (e- Journal Program 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha , Volume 5 Tahun 2015 ), h.4 
3
Ibid, h. 5 
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Pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random.
4
 

 Tabel 2  

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

Kelas Tes awal Perlakuan Tes akhir 

A (R) MT1 X1 T2 

B (R) MT1 X2 T2 

 

Keterangan :  

M : Matching 

A (R)  : Kelas eksperimen 

B (R)  : Kelas kontrol 

T1 : Tes awal  

T2 : Tes akhir  

X1 : Pendekatan Pembelajaran Saintifik (Kelas eksperimen) 

X2 : pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, dan ceramah (Kelas kontrol) 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Sugiyono, Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif dan RnD, (Bandung: Alfabeta, 2012) , cet. 

17, h.79 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: 

1. Variabel Bebas (independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebagai perubahannya disebut dengan variabel X. Dalam penelitian ni 

variabel bebasnya adalah pendekatan saintifik. 

2. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas disebut dengan variabel Y. Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah hasil belajar Fisika Siswa. 

Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 X    Y 

  

  Gambar. 2 

Hubungan variabel X dengan Y 

Keterangan: 

X : Pendekatan saintifik. 

Y : Hasil Belajar. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap SMAN 

1 Waway Karya Lampung Timur tahun ajaran 2016/2017 yang keseluruhan kelas X 

tersebut terdiri dari 4 kelas dengan jumlah siswa adalah 120 orang.  

2. Sampel  

Sampel penelitian ini adalah kelas X1 dengan jumlah siswa 30, kelas X2 

berjumlah 30 siswa, kelas X3 berjumlah 30 orang, X4 berjumlah 30 orang. Sampel 

penelitian dipilih dengan teknik Simple Random Sampling,
5
yaitu siswa dianggap 

memiliki karakteristik yang sama atau homogen, jika di lihat dari alokasi waktu untuk 

mata pelajaran fisika, jumlah siswa serta rata-rata kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa. 

F. Prosedur penelitian 

1. Prapenelitian 

a. Membuat surat izin pra survei ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk 

melakukan penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan data serta informasi tentang keadaan kelas yang akan 

diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

                                                           
5
.Ibid, h. 82 
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d. Menetapkan pokok bahasan yang akan dijadikan materi dalam 

pembelajaran. 

e. Menyusun rencana pembelajaran menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik untuk materi yang telah ditetapkan yaitu Alat-alat 

optik. 

f. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksaan Pembelajaran (RPP), LKS, dan lembar diskusi siswa. 

g. Menyusun instrumen penelitian yaitu tes hasil belajar ranah kognitif, 

lembar observasi ranah afektif dan psikomotorik siswa, angket respon 

siswa. 

h. Memperkenalkan model pembelajaran Saintifik dikelas eksperimen, dan 

menjelaskan mengenai materi yang akan dipelajari pada saat penelitian. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian ini, meliputi: 

a. Latihan dan pembiasaan 

1) Melakukan sosialisasi berupa penyampaian maksud, tujuan dan cara 

kerja penelitian kepada siswa mengenai pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik yang akan diterapkan. 

2) Melakukan sosialisasi instrumen penelitian yaitu berupa 

penyampaian maksud dan tujuan penilaian kepada siswa. Kemudian 
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dilakukan penyamaan presepsi mengenai indikator pada instrumen 

penelitian yang akan digunakan. 

b. Pengambilan data 

1) Memberikan pretest hasil belajar kognitif siswa pada materi              

alat-alat optik dan lembar observasi afektif siswa diawal 

pembelajaran. 

2) Melaksanakan proses pembelajaran pada materi alat-alat optik 

dengan memberikan perlakuan pembelajaran Saintifik pada kelas 

eksperimen. 

3) Membagi kelompok belajar menjadi lima, masing-masing terdiri 

dari 6 orang siswa. 

4) Setiap kelompok akan mendapat Lembar Kerja Siswa mengenai 

materi yang sedang dibahas sebagai bahan diskusi. 

5) Menilai diskusi siswa dengan lembar observasi psikomotorik. 

6) Perwakilan kelompok diminta untuk mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok mereka di depan kelas. 

7) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti oleh siswa dengan bertanya kepada temannya yang 

sedang persentasi didepan atau kepada guru. 

8) Siswa mengisi lembar angket respon siswa untuk mengetahui 

respon siswa setelah mengukuti kegiatan pembelajaran pada materi 

Alat-alat optik dengan menggunakan pendekatan Saintifik.  
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9) Melaksanakan posstest hasil belajar kognitif siswa pada materi 

Alat-alat optik dan lembar observasi afektif akhir  siswa. 

10) Mencatat segala kejadian faktual berupa kegiatan siswa saat 

pembelajaran dalam catatan lapangan penelitian. 

 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini, meliputi: 

a. Mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap 

pelaksanaan penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data. 

d. Menyusun laporan penelitian.  

Tahap penelitian tersebut dapat dilihat secara jelas pada alur penelitian 

(lihat Gambar 3) 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah : 

1. Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian partanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes yang 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa melalui tes instrumen 

yang diberikan pada akhir materi, dalam penelitian ini adalah tes buatan peneliti.
6
 

Tes awal (pretest) digunakan untuk melihat kemampuan dasar siswa dan 

digunakan sebagai tolak ukur pencapaian hasil belajar ranah kognitif siswa 

sebelum mendapat pembelajaran dengan pendekatan Saintifik, sedangkan tes 

akhir (posstest) digunakan untuk mengetahui perolehan hasil belajar dan ada 

tidaknya perubahan setelah melaksanakan pembelajaran dengan penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan Saintifik.  

 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian sebagai Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 193. 
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dapat diberikan kepada responden secara langsung melalui pos, atau internet.
7
 Angket 

dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan jawaban dibatasi “ya atau tidak”. Angket 

ini diberikan setelah selesai mengikuti proses pembelajaran materi fluida dengan 

menggunakan pendekatansaintifik, sebagai data untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran. 

3. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis.
8
 Jadi, metode observasi merupakan 

suatu metode pengumpulan data yang digunakan secara langsung dalam mengamati 

objek yang sedang diteliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis. Dalam hal ini data yang dapat dikumpulkan melalui observasi adalah 

perilaku siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pedoman observasi 

sebagai instrumen pengamatan. 

4. Dokumentasi 

Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah cara dalam mencari data 

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat, majalah, 

notulen rapat, agenda, dan lain-lain.
9
 Dokumentasi pada penelitian ini dilaksanakan 

untuk memperoleh foto kegiatan penelitian serta catatan lapangan saat penelitian 

berlangsung. 

                                                           
7
sugiyono,Op. Cit. h.142  

8
Ibid, h. 145 

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h.201.  
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F. Instrumen Penelitian  

Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai instrumen. Tabel 3 

di bawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen yang disesuaikan dengan 

tujuannya. 

Tabel 3 

Instrumen Penelitian Dan Tujuan Penggunaan Instrumen 

No Jenis Instrumen Tujuan Instrumen 
Sumber 

Data 
Waktu 

1. Tes posttest hasil 

belajar ranah 

kognitif 

 

Untuk mengetahui hasil belajar 

kognitif setelahmenggunakan 

pendekatan saintifik 

Siswa Pada awal dan 

akhir kegiatan 

pembelajaran 

2.  Lembar observasi 

hasil belajar 

psikomotorik pada 

kegiatandiskusi 

 

Untuk mengetahui hasil belajar 

psikomotorik siswa melalui 

lembar observasi diskusi. 

 

Siswa Pada saat 

kegiatan 

pembelajaran 

berlangsung 

3. Angket respon 

siswa setelah 

penerapan 

pendekatan 

saintifik 

Mendeskripsikan respon siswa 

tentang pembelajaran fisika 

dengan  pendekatan saintifik. 

 

Siswa Akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

4. Lembar observasi 

hasil belajar  afektif 

siswa 

Untuk mengetahui hasil belajar 

afektif siswa setelah penerapan 

pendekatan saintifik 

Siswa Pada awal dan 

akhir kegiatan 

pembelajaran 

 

Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes   

Instrumen tes hasil belajar kognitif posttest yang diberikan pada akhir 

pembelajaran dengan soal Instrumen tes hasil belajar kognitif berjumlah 20 soal 

Multiple Choice. Tes hasil belajar ranah kognitif dijaring melalui pretest yang 
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diberikan pada awal pembelajaran dan posttest yang diberikan pada akhir 

pembelajaran. Validitas dan reliabilitas soal tes hasil belajar kognitif dilakukan untuk 

mendapatkan soal yang memadai dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukaran dan pola jawaban soal (distraktor). Analisis uji coba instrumen 

dihitung dengan bantuan program Microsoft Office Excel 2007 . 

2. Lembar Observasi Hasil Belajar Psikomotorik Pada Kegiatan Diskusi 

Observasi hasil belajar psikomotorik yang digunakan adalah Lembar Kerja 

siswa materi alat-alat optik yang dikerjakan secara berkelompok. Penilaian hasil 

belajar psikomotorik pada kegiatan diskusi dengan lembar observasi hasil belajar 

psikomotorik saja. 

Ketercapaian indikator task ini dapat diketahui melalui bobot nilai dalam 

lembar observasi diskusi. Lembar observasi diisi dengan memberikan tanda cek 

(check list) pada jawaban yang sesuai “(Skor 1, 2, 3, 4)” yang dilengkapi dengan 

kolom keterangan. Uji validitas instrumen ini dilakukan dengan expert judgment 

mengenai bahasa, keterbacaan, struktur isi angket melalui Dosen Pembimbing 

skripsi. 

3. Angket  

Angket diberikan pada siswa setelah selesai menempuh pembelajaran materi 

alat-alat optik dengan pendekatan saintifik. Angket yang diberikan bersifat tertutup 

terdiri dari beberapa pertanyaan dengan memberikan jawaban “ya” atau “tidak” 

dengan memberi tanda check list (√) pada kolom yang tersedia. 
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Uji validitas instrumen ini dilakukan dengan expert judgment mengenai bahasa, 

keterbacaan, struktur isi angket melalui Dosen Pembimbing skripsi. 

4. Lembar Observasi Hasil Belajar Afektif Siswa 

Lembar observasi siswa diberikan pada saat setelah pembelajaran alat-alat 

optik. Lembar observasi afektif siswa yaitu untuk mengetahui hasil belajar afektif 

siswa setelah penerapan pendekatan saintifik. Uji validitas instrumen ini dilakukan 

dengan expert judgment mengenai bahasa, keterbacaan, struktur isi melalui Dosen 

Pembimbing skripsi. 

G. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Untuk mencari validitas menggunakan 

rumus point biseral :
10

 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 =
𝑀𝑝 −𝑀𝑡

𝑆𝑡
×  

𝑝

𝑞
 

  Keterangan: 

   rpbi : koefisien korelasi point biseral 

  MP : mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item yang 

dicari kolerasinya dengan tes. 

   Mt  : mean skor total(skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

   St : standar deviasi skor total 

 

                                                           
10

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 93. 
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 P : proporsi subjek yang menjawab benar pada tingkat  tesebut 

  Q         :1-p(proporsi peserta tes yang menjawab benar pada soal) 

 

Adapun kriteria untuk validitas butir soal:
11

 

0,81 – 1,00 : sangat tinggi 

0,61 – 0,80 : tinggi 

0,41 – 0,60 : sedang  

0,21 – 0,40 : rendah  

0,00 – 0,20 : sangat rendah. 

 

Setelah tes diujikan kepada siswa yang berada diluar sampel kemudian 

instrumen tes melalui pengujian validitas soal tes. Pengujian validitas instrumen 

tes menggunakan validitas isi dan validitas butir soal. Pengujian validitas isi 

disesuaikan dengan kisi-kisi yang sesuai dengan indikator pembelajaran, 

sedangkan hasil uji coba lapangan untuk validitas butir soal dapat dilihat pada 

Tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4 

Uji Validitas Butir Soal 

 

No Keterangan No Butir soal 

1 Tinggi 2, 12, 17 

2 Sedang 1, 4, 5, 10,11, 15, 18, 20, 21, 23 

3 Rendah 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22 

4 Sangat rendah 3, 7, 14, 24, 25 

 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan 

dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Syarat 

                                                           
11

 Ibid, h. 89 
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kualifikasi suatu instrumen pengukur adalah konsisten, keajegan, atau tidak berubah-

ubah.Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas yaitu K-R. 20.
12

 

R11= (
𝑛

𝑛−1
) (

𝑆−∑𝑝𝑞

𝑆2
) 

Keterangan : 

R11  : reliabilitas tes secara keseluruhan 

P : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

Q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p)  

∑𝑝𝑞 : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

𝑛  : banyaknya item 

S : standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

 Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reabilitas tes 

(r11) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
13

 

a. Apabila r11 sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti tes 

belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki 

reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

b. Apabila r11 lebih kecil daripada 0,70 berarti bahwa tes belajar yang 

sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas 

yang tinggi (unreliabel). 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas dari 25 soal yang telah diuji 

cobakan. Maka dapat dilihat nilai reliabilitasnya sebesar 0,87 termasuk kategori 

sangat tinggi. Sehingga sehingga di dapat r hitung lebih besar dari r tabel (0,87 ≥ 

0,361 
                                                           

12
Ibid. h. 115 

13
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta:Rajawali,2013), h. 209. 
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3. Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Uji tingkat kesukaran butir soal bertujuan untuk mengetahui bobot soal yang 

sesuai dengan Krteria perangkat soal yang diharuskan untuk mengukur tingkat  

kesukaran. Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan rumus 

sebagai berikut.
14

 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P= indeks kesukaran 

B= jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS= jumlah seluruh peserta tes  

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

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. 

Tabel 5 

 Tingkat kesukaran 

Proportion Correct (p)/ nilai (p) Kategori Soal 

p<0,3 Sukar  

p≥0,3p≤0,7 Sedang 

p>0,7 Mudah 

Sumber: Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilita, Dan Interpretasi Hasil Tes, 

2005. 

 

Sudijono menyatakan butir-butir item tes penguasaan konsep matematis dapat 

dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut 

tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat 

                                                           
14

 Ibid. h. 372 
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kesukaran item itu adalah sedang atau cukup.
15

 Hasil uji coba tingkat kesukaran 

butir soal dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 

Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

 

No Keterangan No butir soal 

1 Sukar - 

2 Sedang 1, 2, 7, 12, 15, 17, 18, 21, 22 

3 Mudah 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang 

digunakan untuk soal pretest dan posttest adalah butir soal dalam kategori 

mudah dan sedang.  

4. Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda soal bertujuan untuk mengetahui kemampuan soal dalam  

membedakan kemampuan siswa. 

Rumusnya adalah: 

D= PA-PB 

PA= 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
  dan  PB= 

𝐵𝑩

𝐽𝐵
 

JA

BA
pA   : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

                                                           
15

 Ibid, h.389 
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BJ

BB
pB    :Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar

16

  

Keterangan: 

D = Indeks daya pembeda 

BA = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 

BB  = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JA = Jumlah tes pada kelompok atas 

JB = Jumlah tes pada kelompok bawah 

PA  = Proporsi peserta tes kelompok bawah 

PB = Proporsi peserta tes kelompok bawah 

Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai indeks 

diskriminasi 0,4 sampai 0,7. Untuk daya pembeda dapat diklasifikasikan  sebagai 

berikut:
17

 

Tabel 7 

Klasifikasi Daya Pembeda Soal
18

 

Kriteria Koefisien Keputusan 

Daya pembeda 
0,00-0,20 Jelek 

0,21-0,40 Cukup 

Daya pembeda 

0,41-0,70 Baik 

0,71-1,00 Baik sekali 

Bernilai negative Dibuang atau Ditolak 

Sumber: Suharsimi arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,Bumi Aksara, Jakarta,2013, 

hal 232 

 

  Sesuai dengan klasifikasi yang ada di Tabel 7 diatas, maka hasil  uji 

daya pembeda dapat dilihat dalam Tabel  8. 

 

 

                                                           
16

  Ibid, h. 390 

 
17

 Suharsimi arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta :Bumi Aksara,2013), h.232 
18

 Ibid, h. 232 
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   Tabel 8 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

 

No Keterangan No Butir Soal 

1 Jelek 3, 14, 24, 25 

2 Cukup 4, 6, 8, 9, 16, 19, 22, 23 

3 Baik 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21 

4 Baik Sekali 2 

 

       Berdasarkan hasil perhitungan uji daya pembeda butir soal yang akan 

digunakan untuk pretest dan posttest  yang memiliki kriteria cukup, baik dan 

baik sekali. Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data tentang nilai 

awal dan nilai akhir siswa pada pembelajaran menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan Saintifik pada materi alat-alat optik, terlebih dahulu soal 

diuji cobakan pada 30 siswa diluar sampel, untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Berdasarkan hasil 

perhitungan dari 25 butir soal yang telah diuji cobakan, ternyata diantaranya 

soal yang memiliki valid sangat rendah yaitu soal nomor 3, 7, 14, 24 dan 25. 

Kriteria rendah nomor 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22. Kriteria sedang nomor 1, 4, 5, 

10, 11, 15, 18, 20, 21, 23. Kriteria tinggi nomor 2, 12, 17.  Dari 25 butir soal 

yang diuji cobakan maka yang diambil untuk penelitian yaitu yang termasuk 

dalam kriteria rendah, sedang dan tinggi sebanyak 20 butir soal. 

 Pada pengujian reliabilitas butir soal, diperoleh hasil 0,87 maka soal 

tersebut memiliki tingkat reabilitas sangat tinggi. Sedangkan pada tingkat 
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kesukaran dari 30 soal terdapat 16 butir soal termasuk kriteria mudah yaitu 

soal nomor 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25. Kategori 

mudah nomor butir 1, 2, 7, 12, 15, 17, 18, 21, dan 22. Dari 30 soal yang diuji 

cobakan maka yang diambil untuk penelitian yaitu yang termasuk dalam 

kriteria sedang dan mudah. Sedangkan untuk pengujian daya pembeda dari 30 

butir soal yang termasuk kriteria jelek butir soal nomor 3, 14, 24 dan 25. 

Kriteria cukup butir soal nomor 4, 6, 8, 9, 16, 19, 22 dan 23. Kriteria baik 

butir soal nomor 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, dan 21. Sedangkan 

untuk kriteria baik sekali butir soal nomor 2. Dari 30 soal yang diuji cobakan 

maka yang diambil untuk penelitian yaitu yang termasuk dalam kriteria 

cukup, baik dan baik sekali. Dari hasil uji validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda maka butir soal yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 20 butir soal yaitu butir soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data diawali dengan pengujian persyaratan analisis, yaitu uji 

normalitas dan homogenitas. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. 
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1. Tes Hasil Belajar Kognitif 

Memberi skor pada pretest dan posttest penguasaan konsep siswa pada materi 

Sistem Pencernaan pada Manusia. Kemudian dianalisis menggunakan rumus 

Normalized Gain (N-gain) adalah sebagai berikut :
19

 

𝑁𝐺𝑎𝑖𝑛/𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

N - gain yang diperoleh pada tes hasil belajar kognitif  (pretest dan posttest), 

dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini. 

Tabel 9 

Kategorisasi Skor N-Gain/Indeks Gain
20

 

Rentang Kategori 

0,70 – 1,00 Tinggi 

0,31 – 0,69 Sedang 

0 – 0,30 Rendah 

 

2. Lembar Observasi Afektif Siswa 

Lembar observasi afektif siswa yang diterapkan pada awal dan akhir proses 

pembelajaran dianalisis dengan cara menghitung persentase jawaban siswa 

menggunakan rumus dan hasil analisis persentase tersebut diinterpretasikan secara 

mendalam merujuk kriteria pada Tabel:
21

 

𝑁𝐺𝑎𝑖𝑛/𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑔𝑎𝑖𝑛  =
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

                                                           
19

.Rostina Sundayana, Statistika Penelitin Pendidikan, (Bandung:Alfabeta,2014), h. 151 
20

 Ibid, h.151.  
21

  Ibid, h.151 
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Tabel 10 

Kategori Skor Penilaian Hasil Belajar Afektif
22

 

Rentang Kategori 

0,70 – 1,00 Tinggi 

0,31 – 0,69 Sedang 

0 – 0,30 Rendah 

 

3. Lembar Observasi Hasil Belajar Psikomotorik pada Kegiatan Diskusi 

Data dianalisis untuk mengetahui presentase siswa yang terbentuk selama 

kegiatan diskusi.  

  Jumlah skor x 4 = 100 (skor maksimal) 

 

Kategori skor penilaian diskusi
23

 

Tabel 11 

Klasifikasi Indeks Psikomotorik siswa 

Tingkat Penguasaan 

 

Predikat 

80-100 % 

 

Sangat Baik 

60-80 % 

 

Baik 

40-60 % 

 

Cukup 

20-40 % 

 

Kurang 

00-20 % 

 

Kurang sekali 

 

4. Angket Respon Siswa  

Data angket respon siswa tentang pembelajaran dengan pendekatan scientific 

yang diterapkan pada akhir pembelajaran dianalisis dengan cara menghitung 

persentase jawaban siswa menggunakan rumus berikut: 
24

  

                                                           
22

 Ibid, h. 151. 
23

 Suharsimi arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta :Bumi Aksara,2013), 89. 
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% 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥 100% 

Kategori jawaban angket :
25

 

0 : Jawaban tidak 

1 : Jawaban Ya 

 

 

I. Uji Hipotesis Penelitian 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas dan homogenitas. Jika terbukti data normal maka dilakukan analisis 

parametrik, tetapi jika terbukti data tidak normal maka dilakukan analisis non 

parametrik.  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sempel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalias menggunakan uji Lilliefors
26

 

Dengan langkah sebagai berikut : 

a.   Hipotesis  

H0 : data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

1) Menghitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya; 

2) Susunlah data dari yang terkecil sampai data terbesar pada table; 

3) Mengubah nilai x pada nilai z, dengan rumus 

                                                                                                                                                                      
24

 Mulyadi,(Evaluasi Pendidikan,(UIN:Maliki Pers,2010), h. 127 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD,(Bandung:Alfabeta,2012), h. 96 
26

Rostina Sundayana, Statistika Penelitin Pendidikan, (Bandung:Alfabeta,2014), h. 83 
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Keterangan:  

S : simpangan baku data tunggal 

X : data tunggal 

: rata-rata data tunggal 

4) Menghitung luas z dengan menggunakan table z; 

5) Menentukan nilai proporsi data yang lebih kecil atau sama dengan data 

tersebut; 

6) Menghitung selisih luas z dengan nilai proporsi; 

7) Menentukan luas maksimum (Lmaks) dari langkah f; 

8) Menentukan luas table lilliefors (Ltabel); Ltabel = La(n-1) 

9) kriteria kenormalan: jika Lmaks<Ltabel maka data berdistribusi 

normal 

1. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogeni. Untuk menguji 

homogenitas variansi ini digunakan metode uji varians terkecil menggunakan 

tabel F. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varian 

atau uji fisher yaitu:
27

  

                                                           
27

 Sugiyono, Op.Cit, h.199. 
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XX
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 Fhitung = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 Membandingkan Fhitung  dengan Ftabel pada tabel distribusi F, dengan: 

 Untuk varians terbesar adalah pembilang n-1 

 Untuk varians terkecil adalah penyebut n-1 

 Jika Fhitung   ˂Ftabel,  berarti homogen 

 Jika Fhitung   ˂Ftabel, berarti tidak homogen. 

2. Uji t Independen 

 Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Maka dalam penelitian ini menggunakan 

statistik parametris. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak 

asumsi. Asumsi yang utama adalah data harus berdistribusi normal. 

Sedangkan statistik nonparametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, 

misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal.
28

 Statistik 

parametris dalam peneitian ini dihitung menggunakan uji t independent untuk 

melihat perbedaan hasil tes siswa dari kelompok eksperimen dan control. 

 Uji t adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji 

kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara 

dua buah Mean Sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
29

  

                                                           
28

 Ibid, h .150 
29

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 278. 
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 Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan persamaan
30

.   

   𝑡 =
𝑋1−𝑋2

𝑆   
1

𝑁1
+

1

𝑁2
 
  

Dengan: 

   S= 
 𝑛1−1 𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

 

Keterangan : 

X1 = Nilai rata-rata hasil kelas eksperimen  

X2 = Nilai rata-rata hasil kelas kontrol  

N = banyaknya subjek  

S1 = devasi kelas eksperimen  

S2 = deviasi kelas kontrol 

S   = standar deviasi gabungan  

 Adapun kriteria pengujiannya adalah:
 31

 

H0 ditolak, jika thitung > ttabel, dalam hal lain H1 diterima. 

H1 diterima, jika thitung < ttabel, dengan  = 0,05 (5). 

Adapun tingkat kesalahan dinyatakan dengan α = 0,05 (5%). Nilai tafsiran 

(α) mempunyai arti makin besar interval tafsiran yang diajukan peneliti maka 

akan semakin kecil kesalahannya.
32

 Sehingga peneliti memilih menggunakan 

5 % dibandingkan 1 % untuk menghindari kesalahan yang lebih besar. 

                                                           
30

 Rostian, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka, 2005), h. 146. 
31

  Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis,Metode dan Prosedur, (Jakarta:Kencana,2013), 

h. 201. 
32

 Ibid, h.94 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Waway 

Karya Lampung Timur pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 dengan 

menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik untuk meningkatkan hasil 

belajar pada materi alat-alat optik. Maka, didapatkan data yang terdiri atas : Profil 

SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur; Data hasil belajar ranah kognitif 

siswa; Data hasil belajar ranah afektif siswa; Data hasil belajar ranah 

psikomotorik siswa; Angket respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik; Catatan lapangan. Hasil penelitian ini disajikan dalam 

bentuk uraian, tabel dan grafik yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini. 

1. Profil SMA Negeri 1 Waway Karya 

a) Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur 

SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur terletak di jalan Raya Ds. 

Karya Basuki Rt 04 Rw 03 dengan NPSN 10814059 dan NPWP 006350557321000. 

SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur berdiri pada tahun 2007 diatas lahan 

dengan luas 15000 m
2
 dan dipimpin oleh Bapak Drs. Suparman. 
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b) Visi dan Misi 

 Visi dari SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur adalah unggul 

dalam prestasi, imtek dan imtaq menuju kemandirian sekolah. Sedangkan misi 

dari sekolah SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur adalah 

meningkatkan situasi pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif, efesien dan religius, meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengaplikasikan KTSP dalam proses pembelajaran dan mengembangkan 

metode pembelajaran secara kreatif dan inovatif, menumbuhkan semangat 

peserta didik untuk berprestasi, baik di bidang akademik maupun non 

akademik, meningkatkan pelayanan bimbingan sehingga potensi peserta didik 

dapat berkembang secara optimal, dan relegius, meningkatkan keterampilan 

peserta didik, meningkatkan potensi peserta didik di bidang keagamaan dan 

iptek, menumbuhkan integritas dan loyalitas kerja bagi setiap warga sekolah, 

meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana belajar secara bertahap, 

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarans belajar. 

c) Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur 

Keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung 

Timur memiliki jumlah 32 ruang, yang terdiri atas 11 ruang kelas yang 

digunakan untuk proses belajar mengajar, 1 perpustakaan, serta 1 ruang kantor 

guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 masjid, 1 ruang TU, 1 dapur, 2 laboratorium, 
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ruang penjaga, 1 ruang BK, 1 ruang UKS, 4 WC 2 buat guru dan dua buat 

siswa. 

 

2. Data Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Pada penelitian ini dilakukan dua kali tes hasil belajar kognitif yang 

dilaksanakan diawal dan akhir pembelajaran pada materi  Alat-alat optik (kisi-

kisi soal lihat Lampiran 2.1). Data penelitian hasil belajar ranah kognitif 

berupa pencapaian nilai rata-rata tes awal (pretest), tes akhir (posttest), dan N-

gain. Rekapitulasi nilai hasil belajar ranah kognitif siswa disajikan pada 

Gambar berikut. 

Gambar 4 

Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif 
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Tabel 12 

Pengelompokan N-gain Kemampuan Kognitif 

Materi Alat-alat optik 

 
Materi Alat-alat optik 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N-gain 
Jumlah 

Siswa 
Presentase N-gain 

Jumlah 

Siswa 
Presentase 

Tinggi 6 orang 20 % Tinggi 1 Orang 3.3  % 

Sedang 24 Orang 80 % Sedang 28 Orang 93.4 % 

Rendah - - Rendah 1 Orang 3.3 % 

 

 Tabel 12 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan peningkatan kemampuan 

kognitif siswa pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen yaitu dari kategori 

N-gain rendah hingga tinggi pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil 

peningkatan nilai rata-rata pretest dan posstest serta N-gain dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

Kemudian untuk mengetahui kebermaknaan dari peningkatan N-gain 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan uji statistik. Sebelum 

melakukan analisis signifikansi, data diuji prasyarat normalitas dan 

homogenitas yang dipaparkan pada Tabel 13 berikut ini. 

a) Uji Normalitas dan Uji Homogenitas 

 Penelitian ini dilakukan uji prasyarat sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji 

prasyarat dalam penelitian ini meliputi uji Normalitas dan Uji Homogenitas. 

Uji normalitas untuk mengetahui pada data berdistribusi normal atau tidak. 

Setelah uji normalitas, dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh memiliki varians yang homogen atau tidak. Adapun hasil 
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analisis statistik dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas 

dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. 

Hasil Uji Normalitas Dan Uji Homogenitas Data Hasil Pretest-Postest 

Siswa Pada Kelas Eksperimen Dan Kontrol Pada Ranah kognitif 

 

Karakteristik 

Nilai 

Hasil 

Interpretasi 

Eksperimen Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Lhitung 0,14 0,12 0,15 0,13 Lhitung ≤Ltabel Berdistribusi 

Normal Ltabel 0,161 0,161 0,161 0,161 

Fhitung 1,57 1,59 Fhitung≤ Ftabel Homogen 

Ftabel 4,20 4,20 

Db (n-2) 58  

Taraf 

Signifikan (α) 5% (0,05) 

 

 Nilai Ltabel  diambil berdasarkan nilai pada tabel kritis L untuk uji Lilefors 

pada taraf signifikansi 5%. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada 

ketentuan pengujian normalitas, yaitu Lhitung < Ltabel maka dinyatakan data 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika Lhitung > Ltabel maka data dinyatakan tidak 

berdistribusi normal. Dari tabel normalitas diatas untuk kelas eksperimen 

diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung pretest = 0,14, Lhitung posttest = 0,12. 

Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung 

pretest = 0,15, Lhitung posttest = 0,13, sedangkan Ltabel = 0,161, dengan demikian 

pengujian normalitas pretest dan posttest baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol, didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi normal karena  

Lhitung < Ltabel.  

Pada uji homogenitas juga berdasarkan pada ketentuan pengujian 

homogenitas yaitu jika nilai Fhitung <  Ftabel maka dinyatakan bahwa kedua data 
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memiliki varians yang homogen, sebaliknya jika Fhitung >  Ftabel maka 

dinyatakan bahwa kedua data tidak memiliki varians yang homogen. Hasil 

perhitungan homogenitas data pretest dan posttest baik pada kelas eksperimen 

maupun kontrol, didapatkan bahwa hasil nilai Fhitung <  Ftabel, sehingga 

disimpulkan bahwa nilai hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki 

karateristik sama (homogen). Setelah uji prasyarat uji nornalitas dan uji 

homogenitas terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t independent. 

b) Uji t Independent 

Uji t independent ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari nilai 

N-gain kemampuan kognitif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: ”Terdapat pengaruh 

signifikan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik terhadap peningkatan 

hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Waway Karya pada pokok 

bahasan alat-alat optik”. 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan uji “t independent” 

dengan kriteria pengujian yaitu: jika thitung < ttabel, maka H0 ditolak dan thitung > 

ttabel, maka H1 diterima. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 14. 
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Tabel 14 

Hasil Uji Hipotesis Nilai Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa  

Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Karakteristik 
Nilai 

Hasil 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Thitung 4,39 Thitung > Ttabel 

Ttabel 1,671 

Db 58 

Taraf Signifikan 

(α) 
5% (0,05) 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 14 menunjukkan bahwa data rata-

rata hasil belajar kognitif siswa memiliki nilai yang didapatkan Thitung = 4,39 

sedangkan Ttabel(0,05) = 1,671 dengan Db 58, α=0,05. Dengan demikan hasil 

perhitungan menunjukkan Thitung > Ttabel , artinya Ho ditolak dan H1 dierima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Maka, terdapat pengaruh signifikan terhadap pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur. 

3. Data Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa 

 Nilai hasil belajar ranah afektif diperoleh dari hasil rekapitulasi lembar 

observasi afektif yang diberikan di awal dan diakhir pembelajaran materi alat-

alat optik dengan 15 butir pernyataan.  

Kategori untuk aspek hasil belajar ranah afektif Taksonomi Bloom Revisi 

meliputi: 1) Penerimaan 2) Responsif, 3) Nilai yang dianut (Nilai diri), 4) 

Organisasi, dan 5) Karakterisasi.  
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Hasil nilai per aspek afektif/sikap awal dan akhir siswa dalam proses 

pembelajaran disertai pendekatan Saintifik dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15 

Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Hasil Belajar 

Ranah Afektif Siswa 
 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Awal Akhir N-Gain Kriteria Awal Akhir N-Gain Kriteria 

N (Jumlah 

siswa) 
30 30 

Nilai Rata-

rata 
42,367 84,0667 0,73 Tinggi 45,333 78,167 0,59 Sedang 

 

 Tabel 15 Menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata awal di kelas 

ekperimen (X4) sebesar 42,667 dengan nilai ideal 100, sedangkan nilai akhir 

84,0667 dengan N-gain 0,73 yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan pada  

kelas kontrol (X1) diperoleh nilai awal sebesar 45,333 sedangkan nilai akhir 

78,167 dan N-gain 0,59 yang termasuk kategori sedang. Nilai awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berbeda jauh, sedangkan nilai akhir kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, begitu juga dengan nilai 

N-gain.  

Tabel 16 

Pengelompokan N-gain Hasil Belajar Afektif 

 
Materi Sistem Pencernaan pada Manusia 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

N-gain 
Jumlah 

Siswa 
Presentase N-gain 

Jumlah 

Siswa 

Presenta

se 

Tinggi 7 Orang 23,3 % Tinggi 13 Orang 43,3 % 

Sedang 22 Orang 73,3 % Sedang 17 Orang 56,6 % 

Rendah 1 Orang 3 % Rendah - - 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi Tabel 16 menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa ranah afektif  pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dari kategori N-gain rendah, sedang, dan tinggi, yang didominasi nilai 

n-gain sedang. Guna ketepatan penganalisisan data maka nilai N-gain pada 

ranah afektif tersebut diuji statistik dengan uji t independen yang sebelumnya 

diuji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat yang dilakukan antara lain: 

a) Uji Normalitas dan Uji Homogenitas 

 Penelitian ini dilakukan uji prasyarat sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji 

prasyarat dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas dan Uji Homogenitas. 

Adapun uji normalitas untuk mengetahui pada data berdistribusi normal atau 

tidak. Setelah uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas, uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki varians 

yang homogen atau tidak. Adapun hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17 

Hasil Uji Normalitas Dan Uji Homogenitas Data Hasil Pretest-Postest 

Siswa Pada Kelas Eksperimen Dan Kontrol Pada Ranah Afektif 

 

Karakteristik 

Nilai 

Hasil 

Interpretasi 

Eksperimen Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Lhitung 0,13 0,06 0,12 0,13 Lhitung ≤Ltabel Berdistribusi 

Normal Ltabel 0,161 0,161 0,161 0,161 

Fhitung 1,03 1,08 Fhitung≤ Ftabel Homogen 

Ftabel 4,20 4,20 

Db (n-2) 58  

Taraf 

Signifikan (α) 5% (0,05) 
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 Nilai Ltabel  diambil berdasarkan nilai pada tabel kritis L untuk uji Lilefors 

pada taraf signifikansi 5%. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada 

ketentuan pengujian normalitas, yaitu Lhitung < Ltabel maka dinyatakan data 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika Lhitung > Ltabel maka data dinyatakan tidak 

berdistribusi normal. Dari tabel normalitas diatas untuk kelas eksperimen 

diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung pretest = 0,13, Lhitung posttest = 0,06. 

Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh hasil uji normalitas untuk Lhitung 

pretest = 0,12, Lhitung posttest = 0,13, sedangkan Ltabel = 0,161, dengan demikian 

pengujian normalitas pretest dan posttest baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol, didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi normal karena  

Lhitung < Ltabel.  

Pada uji homogenitas juga berdasarkan pada ketentuan pengujian 

homogenitas yaitu jika nilai Fhitung <  Ftabel maka dinyatakan bahwa kedua data 

memiliki varians yang homogen, sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka 

dinyatakan bahwa kedua data tidak memiliki varians yang homogen. Hasil 

perhitungan homogenitas data pretest dan posttest baik pada kelas eksperimen 

maupun kontrol, didapatkan bahwa hasil nilai Fhitung <  Ftabel, sehingga 

disimpulkan bahwa nilai hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki 

karateristik sama (homogen). Setelah uji prasyarat uji nornalitas dan uji 

homogenitas terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t independent. 
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b) Uji t Independent 

Uji t independent ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari nilai 

N-gain kemampuan kognitif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: ”Terdapat pengaruh 

signifikan model pembelajaran Saintifik terhadap peningkatan hasil belajar 

Fisika siswa kelas X SMA Negeri 1 Waway Karya pada pokok bahasan alat-

alat optik”. 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan uji “t independent” 

dengan kriteria pengujian yaitu: jika thitung < ttabel, maka H0 ditolak dan thitung > 

ttabel, maka H1 diterima. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 21. 

Tabel 18 

Hasil Uji Hipotesis Nilai Hasil Belajar Siswa Ranah Afektif  

Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Karakteristik 
Nilai 

Hasil 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Thitung 3,53 Thitung > Ttabel 

Ttabel 1,671 

Db 58 

Taraf Signifikan (α) 5% (0,05) 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 21 menunjukkan bahwa data rata-

rata hasil belajar afektif siswa memiliki nilai yang didapatkan Thitung = 3,53 

sedangkan Ttabel(0,05) = 1,671 dengan Db 58, α=0,05. Dengan demikan hasil 

perhitungan menunjukkan Thitung > Ttabel , artinya Ho ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Maka, terdapat pengaruh signifikan terhadap pembelajaran dengan 
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pendekatan Saintifik terhadap peningkatan hasil belajar Fisika siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Waway Karya pada pokok bahasan alat-alat optik. 

4. Data Nilai Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

 Nilai hasil belajar ranah psikomotorik diperoleh dari hasil rekapitulasi 

lembar observasi kegiatan diskusi kelompok di kelas yang dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Instrumen yang digunakan adalah Lembar 

observasi untuk menilai kinerja siswa selama proses diskusi materi alat-alat 

optik. Lembar observasi ini dipegang oleh guru dan observer peneliti. lembar 

kerja diskusi dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Kelompok diskusi 

tersebut telah dibentuk oleh guru sebelumnya. 

 Ketercapaian indikator lembar observasi ini dapat diketahui melalui bobot 

nilai dalam lembar observasi kinerja. Lembar observasi diisi dengan 

memberikan tanda cek (check list) pada jawaban yang sesuai. Hasil 

rekapitulasi nilai psikomotorik pada kinerja diskusi dan praktikum dapat 

dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 19 

Rekap Hasil Presentase Lembar Observasi 

Kinerja Diskusi Psikomotorik 

No Kelas eksperimen 

Nilai Banyak siswa Persentase % 

1 86-100 - 0 % 

2 76-85 3 10 % 

3 60-75 15 50 % 

4 55-59 6 20 % 

5 ≤ 54 6 20 % 
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No Kelas Kontrol 

Nilai Banyak siswa Persentase % 

1 86-100 0 0 % 

2 76-85 1 3.3 % 

3 60-75 13 43.3 % 

4 55-59 5 16.7 % 

5 ≤ 54 11 36.7 % 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi Tabel 19 dan menunjukkan bahwa 

perolehan nilai yang mencapai KKM hasil belajar ranah psikomotorik pada 

materi Alat-alat optik dari setiap kelompok diskusi dikelas eksperimen 

sebesar 80% dengan kategori baik, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh 

nilai sebesar 65% dengan kategori cukup. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran 

pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Waway Karya pada pokok bahasan alat-alat optik. 

5. Hasil Angket Respon Siswa Terhadap Penerapan Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran  

Pada akhir pembelajaran siswa kelas X4 sebagai kelas eksperimen diminta 

untuk mengisi angket respon siswa terhadap penerapan pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik. Angket ini merupakan angket tertutup yang berjumlah 

10 pernyataan dengan dua pilihan jawaban “Ya atau Tidak” yang dirancang 

dalam delapan indikator yang meliputi; pengalaman siswa sebelumnya dalam 

kegiatan pembelajaran, motivasi belajar siswa terhadap pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan, ketertarikan siswa terhadap pendekatan 
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pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan pendekatan pembelajaran dalam 

kegiatan pembelajaran, kefleksibelan pendekatan pembelajaran dalam 

kegiatan pembelajaran, kemudahan pendekatan pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran, mendukung keterampilan proses sains dan follow up. Rekap 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan Saintifik dapat 

dilihat pada Gambar 5 di bawah ini : 

 

Gambar 5 

Rekapitulasi Angket Respon Siswa 

 

Berdasarkan Gambar 5 diatas terlihat bahwa 83% siswa mengganggap 

pendekatan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik fleksibel belum 

digunakan dalam proses pembelajaran dan terkait dengan pengalaman 

sebelumnya, 83% siswa termotivasi dalam pembelajaran dengan pendekatan 

Saintifik, 83% siswa tertarik, 80% siswa menganggap penggunaan pendekatan 
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pembelajaran Saintifik efektif dalam proses pembelajaran, selanjutnya 87% 

siswa menjawab bahwa terdapat kemudahan dalam proses pembelajaran 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik dan 90% siswa 

menganggap pembelajaran dengan pendekatan Saintifik dapat membuat siswa 

berani bertanya dan menyampaikan pendapatnya didepan kelas. Kemudian 

80% siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan Saintifik dan follow up dengan penggunaan 

pembelajaran dengan pendekatan Saintifik sebesar 90%. Dari hasil angket 

respon di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan Saintifik mendapat respon yang positif dari siswa. 

6. Catatan Lapangan Penelitian 

Adapun catatan lapangan pembelajaran dengan pendekatan Saintik 

terhadap hasil belajar akan diuraikan pada tabel 22. 

Tabel 22 

Catatan Lapangan Selama Proses Pemebelajaran  

Menggunakan Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik 

  

Pertemuan 
Pembelajaran Materi Alat-Alat Optik 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

I 1. Pada saat melaksanakan pretest, para siswa 

masih banyak yang bingung untuk 

menjawab pertanyaan yang ada pada 

lembar soal dan mengerjakan lembar 

observasi afektif awal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Pada saat melaksanakan pengisian angket 

Afektif siswadengan tenang mengisi. 

1. Pada saat melaksanakan pretest, 

para siswa masih banyak yang 

bingung untuk menjawab 

pertanyaan yang ada pada lembar 

soal dan mengerjakan lembar 

observasi afektif awal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Pada saat melaksanakan pengisian 

angket Afektif siswadengan tenang 

mengisi. 
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II 1. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung siswa mengikuti 

pembelajaran dengan antusias dan cukup 

sportif, siswa bergabung dengan kelompok 

masing-masing untuk melakukan 

pembelajaran dengan pendekatanl 

Saintifik. meskipun masih ada beberapa 

siswa yang mengobrol saat diskusi sedang 

berlangsung. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

yang sedang mengulas materi yang telah 

dibahas pada pertemuan pertama. 

Kemudian siswa duduk dengan 

kelompoknya masing-masing untuk 

melanjutkan diskusi dengan pendekatan 

Saintifik. 

3. Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik 

berlangsung sangat aktif,  

hampir semua siswa sangat berantusias 

mengikuti pembelajaran ini, siswa juga 

memiliki keberanian untuk menjadi guru 

kelas untuk menjelaskan materi kepada 

teman-teman yang lainnya dan dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

kelompok lain. 

4. Pada akhir kegiatan, guru membimbing 

siswa untuk membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Saintifik. 

 

1. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung guru menejalaskan 

materi tentang alat-alat optik 

dengan metode ceramah kepada 

siswa, tetapi banyak sekali siswa 

yang tidak berantusias mengikuti 

pembelajaran, hampir semua siswa 

pasif dan siswa masih sibuk 

dengan aktifitas diluar 

pembelajaran, seperti mengobrol 

dengan teman sebangkunya dan 

mengerjakan tugas mata pelajaran 

lain. 

2. Masih banyak siswa yang belum 

memahami materi yang telah 

disampaikan, sehingga ketika guru 

meminta kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

masih banyak siswa yang tidak 

dapat membuat kesimpulan dengan 

baikSiswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dengan baik 

yang sedang mengulas materi yang 

telah dibahas pada pertemuan 

pertama /sebelumnya. 

3. Diskusi berlangsung cukup aktif, 

tetapi pada saat diskusi 

berlangsung masih ada beberapa 

siswa yang mengobrol dan kurang 

memperhatikan penjelasan dari 

kelompok lain. 

 

 

 

Pertemuan Pembelajaran Materi Alat-Alat Optik 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung siswa mengikuti 

pembelajaran dengan antusias dan cukup 

sportif, siswa bergabung dengan kelompok 

masing-masing untuk melakukan 

pembelajaran dengan pendekatanl 

Saintifik. meskipun masih ada beberapa 

siswa yang mengobrol saat diskusi sedang 

berlangsung. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

yang sedang mengulas materi yang telah 

dibahas pada pertemuan pertama. 

Kemudian siswa duduk dengan 

kelompoknya masing-masing untuk 

1.Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung guru menejalaskan 

materi tentang alat-alat optik dengan 

metode ceramah kepada siswa, tetapi 

banyak sekali siswa yang tidak 

berantusias mengikuti pembelajaran, 

hampir semua siswa pasif dan siswa 

masih sibuk dengan aktifitas diluar 

pembelajaran, seperti mengobrol 

dengan teman sebangkunya dan 

mengerjakan tugas mata pelajaran 

lain. 

2. Masih banyak siswa yang belum 

memahami materi yang telah 
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melanjutkan diskusi dengan pendekatan 

Saintifik. 

3. Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik 

berlangsung sangat aktif,  

hampir semua siswa sangat berantusias 

mengikuti pembelajaran ini, siswa juga 

memiliki keberanian untuk menjadi guru 

kelas untuk menjelaskan materi kepada 

teman-teman yang lainnya dan dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

kelompok lain. 

4. Pada akhir kegiatan, setiap kelompok 

siswa dapat  membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran dengan cukup baik dan guru 

memberikan tugas untuk dikerjakan 

dirumah kepada siswa. 

disampaikan, sehingga ketika guru 

meminta kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

masih banyak siswa yang tidak dapat 

membuat kesimpulan dengan 

baikSiswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dengan baik 

yang sedang mengulas materi yang 

telah dibahas pada pertemuan 

pertama /sebelumnya. 

3. Banyak pertanyaan yang diajukan 

pada saat diskusi berlangsung, tetapi 

pemateri kurang siap untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang dberikan oleh kelompok lain 

sebagai audiens. 

 

III 1. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung siswa mengikuti pembelajaran 

dengan antusias dan cukup sportif, siswa 

bergabung dengan kelompok masing-

masing untuk melakukan pembelajaran 

dengan pendekatanl Saintifik. meskipun 

masih ada beberapa siswa yang mengobrol 

saat diskusi sedang berlangsung. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

yang sedang mengulas materi yang telah 

dibahas pada pertemuan pertama. 

Kemudian siswa duduk dengan 

kelompoknya masing-masing untuk 

melanjutkan diskusi dengan pendekatan 

Saintifik. 

3. Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik 

berlangsung sangat aktif,  

hampir semua siswa sangat berantusias 

mengikuti pembelajaran ini, siswa juga 

memiliki keberanian untuk menjadi guru 

kelas untuk menjelaskan materi kepada 

teman-teman yang lainnya dan dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

kelompok lain. 

4. Pada akhir kegiatan, setiap kelompok 

siswa dapat  membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran dengan cukup baik dan guru 

memberikan tugas untuk dikerjakan 

dirumah kepada siswa 

 

1. Pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung guru 

menejalaskan materi tentang 

alat-alat optik dengan metode 

ceramah kepada siswa, tetapi 

banyak sekali siswa yang tidak 

berantusias mengikuti 

pembelajaran, hampir semua 

siswa pasif dan siswa masih 

sibuk dengan aktifitas diluar 

pembelajaran, seperti 

mengobrol dengan teman 

sebangkunya dan mengerjakan 

tugas mata pelajaran lain. 

2. Masih banyak siswa yang belum 

memahami materi yang telah 

disampaikan, sehingga ketika guru 

meminta kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

masih banyak siswa yang tidak 

dapat membuat kesimpulan dengan 

baikSiswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dengan baik 

yang sedang mengulas materi yang 

telah dibahas pada pertemuan 

pertama /sebelumnya. 

3. Diskusi berlangsung cukup aktif, 

tetapi pada saat diskusi 

berlangsung masih ada beberapa 

siswa yang mengobrol dan kurang 

memperhatikan penjelasan dari 

kelompok lain. 
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IV 1. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung siswa mengikuti pembelajaran 

dengan antusias dan cukup sportif, siswa 

bergabung dengan kelompok masing-

masing untuk melakukan pembelajaran 

dengan pendekatanl Saintifik. meskipun 

masih ada beberapa siswa yang mengobrol 

saat diskusi sedang berlangsung. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru yang sedang mengulas materi yang 

telah dibahas pada pertemuan pertama. 

Kemudian siswa duduk dengan 

kelompoknya masing-masing untuk 

melanjutkan diskusi dengan pendekatan 

Saintifik. 

3. Siswa melakukan praktikum Lup 

dengan kelompok masing-masing 

dengan melihat buku panduan yang 

guru bagikan 

4. Siswa menyimpulkan hasil 

praktikumnya. 

1. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung guru menejalaskan 

materi tentang alat-alat optik 

dengan metode ceramah kepada 

siswa, tetapi banyak sekali siswa 

yang tidak berantusias mengikuti 

pembelajaran, hampir semua 

siswa pasif dan siswa masih sibuk 

dengan aktifitas diluar 

pembelajaran, seperti mengobrol 

dengan teman sebangkunya dan 

mengerjakan tugas mata pelajaran 

lain. 

2. Masih banyak siswa yang belum 

memahami materi yang telah 

disampaikan, sehingga ketika 

guru meminta kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

masih banyak siswa yang tidak 

dapat membuat kesimpulan 

dengan baikSiswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dengan baik 

yang sedang mengulas materi 

yang telah dibahas pada 

pertemuan pertama /sebelumnya. 

3. Siswa melakukan praktikum 

Lup dengan kelompok masing-

masing dengan melihat buku 

panduan yang guru bagikan 

4. Siswa menyimpulkan hasil 

praktikumnya 

 

 

V 1. Siswa mengisi angket respon siswa 

setelah selesai pembelajaran materi 

alat-alat optik 

2. Ketika dilakukan posstest sebagian 

besar siswa bisa menjawab pertanyaan 

pada lembar soal dengan benar serta 

siswa mngisi lembar observasi afektif 

akhir 

1. Ketika dilakukan postest sebagian 

siswa bisa menjawab pertanyaan 

dengan benar. Tetapi masih ada 

beberapa siswa yang kesulitan 

menjawab pertanyaan pada 

lembar soal. Serta siswa mengisi 

angket afektif akhir. 
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 Tabel 22 di atas menjelaskan proses-proses apa saja yang terjadi selama 

pembelajaran Fisika menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik 

pada materi alat-alat optik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

jalannya pembelajaran dengan menggunakan pendekatan  

Saintifik berjalan dengan lancar. Namun didalam kelancaran tersebut tentunya 

ada beberapa kendala, misalnya siswa susah untuk dikondisikan, mengobrol 

dengan teman sebangkunya, masih ada yang bermain-main semaunya sendiri 

karena siswa menganggap bukan guru yang sebenarnya yang biasa mengajar 

di kelas. Kemudian keterbatasan sosialisasi kepada siswa pada awal sebelum 

pertemuan sehingga menyebabkan siswa belum sepenuhnya mengikuti 

langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan baik, 

keadaan ini sangat terlihat pada pertemuan pertama dimana proses 

pembelajaran masih belum optimal. Solusi untuk mengatasi keadaan tersebut 

yaitu dengan membimbing siswa dalam diskusi kelompok dan memberikan 

arahan, sehingga siswa memiliki rasa tanggung jawab pada saat pembelajaran 

berlangsung dan guru bidang studi Fisika mendampingi berlangsungnya 

proses pembelajaran. 

B. Pembahasan 

 Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik dalam pembelajaran pada materi alat-alat optik dan 

peningkatan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 

secara komprehensif di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembahasan hasil 
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penelitian ini juga dilengkapi dengan pembahasan respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Saintifik. Pembahasan terhadap 

hasil penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan temuan data di 

lapangan. 

1. Penerapan Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi 

Alat-alat Optik 

Pembelajaran Fisika di SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung timur 

setiap pekannya dilaksanakan satu kali pertemuan dengan masing-masing 

pertemuan memiliki alokasi waktu 2 x 45 menit. Penelitian ini dilakukan 

sebanyak dua kali pertemuan yang dimulai dari tanggal 15 maret─26 april 

2017. Dalam penelitian menggunakan dua kelas, yaitu X4 sebagai kelas 

eksperimen yang proses pembelajarannya didesain dengan pembelajaran 

menggunakan pendekatan Saintifik. Sedangkan Kelas X1 sebagai kelas 

kontrol didesain hanya dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. 

Materi ajar pada proses penelitian ini adalah alat-alat optik dengan 

indikator pembelajaran yaitu 1) Mendeskripsikan fungsi dan bagian alat 

optik mata dan kacamata, mikroskop, dan teleskop, 2) Membedakan  

pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum, 3) 

 Menganalisis  pembentukan  bayangan pada kaca mata, lup, 

mikroskop dan teleskop, 4) Menentukan kekuatan lensa kacamata pada 

penderita miopi dan hipermetropi, 5) Menghitung  perbesaran lup, 
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mikroskop dan teleskop, 6) Mengidentifikasi aplikasi berbagai alat optik 

dalam kehidupan sehari-hari, 7)   Merancang dan membuat lup sederhana. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dan kontrol dilaksanakan tiga 

kali pertemuan. Pembelajaran dengan Penerapan pendekatan Saintifik untuk 

kelas eksperimen dimulai dengan pemberian tes awal (pretest) untuk 

mengetahui kemampuan dasar siswa dan mengisi lembar observasi afektif 

awal. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru membagi siswa menjadi 

lima kelompok untuk melakukan diskusi di kelas.  Kemudian proses 

pembelajaran dilanjutkan dengan pendidik menerangkan secara garis besar 

materi yang akan dipelajari lalu memberikan lembar diskusi kelompok pada 

masing-masing kelompok. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 Waway 

Karya Lampung Timur diketahui bahwa pada pembelajaran Fisika materi 

sebelumnya dan khusus pada materi alat-alat optik belum pernah 

menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik dalam proses 

pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya guru hanya sekedar 

menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab saja dimana proses 

pembelajaran yang dilakukan sebagaimana umumnya guru mengajarkan 

materi kepada siswa. Guru mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa 

sedangkan siswa lebih banyak berperan sebagai penerima. Sehingga 

perhatian kepada masing-masing individu atau minat siswa sangat kecil dan 
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menyebabkan hasil belajar siswa pada kelas kontrol lebih rendah dari pada 

kelas eksperimen. 

Selama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Saintifik pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa siswa melaksanakan 

pembelajaran dengan sangat baik dan siswa aktif berdiskusi di dalam 

kelompok. Setelah dalam kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru melalui lembar diskusi siswa. 

Pembelajaran pada kelas kontrol didesain dengan metode diskusi  

berjalan dengan baik dan siswa juga atif dalam berdiskusi. Prestasi pada 

kelas kontrol tidak berbeda jauh dengan kelas eksperimen, yang 

membedakan hanya pada saat pengelompokkan pada kelas eksperimen 

berdasarkan nilai yang didapat pada saat tes awal, sedangkan kelas kontrol 

tidak diberlakukan seperti itu. 

 

2. Peningkatan Hasil Belajar Ranah Kognitif, Afektif dan Psikomotorik 

Pada Kelas Eksperimen Dan Kontrol 

a. Hasil Belajar Ranah Kognitif 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas sebagai sampel 

yaitu kelas X4 sebagai kelas eksperimen dan X1 sebagai kelas kontrol. 

Perlakuan pada kelas X4 (kelas eksperimen) diterapkan pembelajaran 

menggunakan pendekatan Saintifik, sedangkan pada kelas X1 (kelas kontrol) 

diterapkan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. 
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Berdasarkan analisis data hasil belajar ranah kognitif yang diperoleh 

menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata pretest di kelas eksperimen 

pada materi alat-alat optik sebesar 38.00 sedangkan nilai rata-rata posttest 

sebesar 77.00 dengan perolehan N-gain sebesar 0,62 termasuk kategori 

sedang, Sedangkan untuk kelas kontrol nilai rata-rata pretest sebesar 41,83, 

nilai rata-rata posttest sebesar 69,67 dan perolehan N-gain sebesar 0,46 

termasuk kedalam kategori sedang. Juga dapat dilihat pencapaian presentase 

peningkatan pada kelas eksperimen,  siswa yang mendapat nilai N-gain 

kategori tinggi sebesar 20%, nilai sedang sebesar 80%, dan rendah 0%. 

Sedangkan pada kelas kontrol pencapaian presentase N-gain hasil belajar 

ranah kognitif kategori tinggi 3,3%, sedang 93,4%, dan rendah 3,3%.  

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif materi alat-alat optik pada kelas 

eksperimen jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Artinya 

pembelajaran dengan pendekatan Saintifik memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa khususnya pada ranah kognitif, dimana siswa pada kelas 

eksperimen lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Hal ini disebabkan 

pada kelas eksperimen siswa dituntut mampu memahami materi pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Dengan dilaksanakannya kegiatan diskusi dan 

presentasi membuat siswa bekerja keras, tanggung jawab dan memiliki rasa 

keingin tahuan yang tinggi. Dengan demikian siswa pada kelas eksperimen 

lebih banyak memiliki kesempatan memperoleh pemahamannya secara 
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langsung berasal dari hasil pemikirannya dan hasil diskusi yang telah 

dilakukan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pembelajaran menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan Saintifik membuat siswa bekerja keras, 

tanggung jawab dan memiliki rasa keinginta huan yang tinggi sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sependapat dengan Agus 

Sujarwanta yang menyatakan bahwa Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik menuntut siswa harus dapat menggunakan metode-metode ilmiah 

yaitu menggali pengetahuan melalui mengamati, mengklasifikasi 

memprediksi, merancang, melaksanakan eksperimen mengkomunikasikan 

pengetahuannya kepada orang lain dengan menggunakan keterampilan 

berfikir, dan menggunakan sikap ilmiah seperti ingin tahu, hati-hati, objektif, 

dan jujur. Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih menghayati 

proses atau kegiatan yang sedang dilakukan.
1
Salah satu pengalaman 

langsung dapat digunakan siswa melalui kegiatan pengamatan 

Hasil uji normalitas menunjukan bahwa nilai pretest dan postest baik 

kelas eksperimen dan kontrol pada uji normalitas menunjukkan bahwa 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, hal ini terlihat pada 

hasil perhitungan bahwas Lhitung < Ltabel, jadi data berdistribusi normal. 

Karena kedua data berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga 

                                                           
1
 Agus Sujarwanta. Mengkondisikan Pembelajaran IPA Dengan Pendekatan Saintifik (Natural 

Science Learning Conditional with Saintific Approach). Jurnal Nuansa Kependidikan Vol 16 Nomor.1, 

Nopember 2012ol 16 No.1, Nopember 2012.h.72. 
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dapat diteruskan dengan uji homogenitas sebagai syarat uji hipotesis. 

Berdasarkan uji homogenitas di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

homogenitas data pretest dan posttest baik pada kelas eksperimen maupun 

kontrol, didapatkan bahwa hasil nilai Fhitung <  Ftabel, sehingga dinyatakan 

bahwa kedua data memiliki varians yang homogen.  

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t independent 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung = 4,39 sedangkan 

ttabel pada taraf signifikansi 5% untuk db 58 adalah 1,671. Hal ini berarti 

thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik terhadap peningkatan hasil belajar Fisika siswa kelas X 

di SMA Negeri 1 Waway Karya pada pokok bahasan alat-alat optik. 

 

b. Hasil Belajar Ranah Afektif 

Berdasarkan hasil belajar ranah afektif siswa diketahui dari nilai rata-

rata N-Gain yang diperoleh. Pada kelas eksperimen yang mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik memiliki nilai N-Gain pretest dan posstest pada 

kelas eksperimen sebesar 0,73 termasuk kategori tinggi, sedangkan pada 

kelas kontrol hasil belajar ranah afektif dengan perolehan nilai N-Gain 

pretest dan posstest sebesar 0,59 termasuk kategori sedang. Terjadi 

peningkatan hasil belajar afektif siswa pada kelas eksperimen, karena 

pembelajaran dengan pendekatan Saintifik pada materi alat-alat optik dapat 
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memberikan motivasi kepada siswa dengan cara memberi stimulus yang 

positif dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Pada kelas kontrol pembelajaran materi alat-alat optik dengan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi sebesar 0,59 disebabkan oleh 

penerapan metode ceramah dan diskusi saja pada saat penyampaian materi di 

kelas. Sehingga pada kelas kontrol terjadi peningkatan hasil belajar ranah 

afektif, tetapi pada kelas eksperimen Ngain yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan kelas kontrol yaitu memiliki kriteria tinggi. Hal ini 

membuktikan bahwa pembelajaran dengan pendekatan Saintifik mampu 

meningkatkan hasil belajar ranah kognitif maupun hasil belajar ranah afektif 

siswa lebih baik. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan secara keseluruhan dari hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar ranah kognitif dan 

ranah afektif dengan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Saintifik pada materi alat-alat optik, maka didukung pula dengan 

peningkatan hasil belajar siswa pada ranah psikomotorik.  

c. Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Penilaian hasil belajar ranah psikomotorik dilakukan pada saat siswa 

melakukan diskusi kelompok dikelas. Pada penelitian ini diskusi dilakukan 

di kelas dengan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik 

yaitu siswa bekerjasama dalam kelompok untuk menjawab soal pada lembar 

diskusi siswa. Hal ini sesuai dengan teori diskusi, dimana diskusi itu sendiri 
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merupakan suatu interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan 

guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau 

memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu.
2
 Penerapan diskusi 

dengan menggunakan pendekatan Saintifik di kelas sudah berlangsung 

dengan baik. 

Data analisis hasil belajar pada ranah psikomotorik secara keseluruhan 

dari hasil lembar observasi pengamatan psikomotorik siswa antara kelas 

eksperimen yaitu kelas X4 dan kelas kontrol kelas X1 berbeda. Diketahui 

bahwa presentase hasil belajar ranah psikomotorik diskusi di kelas 

eksperimen sebesar 60 % dengan kategori cukup, sedangkan pada kelas 

kontrol diperoleh nilai rata-rata  sebesar 65% dengan kategori kurang. 

Dari hasil pemaparan pada ranah psikomotorik di atas, untuk kelas 

eksperimen dengan proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

pendekatan Saintifik pada materi alat-alat optik hasilnya sangat baik 

dibandingkan pada kelas kontrol. Sedangkan untuk kelas kontrol masih 

kurang karena pada kelas kontrol ini pembelajarannya tanpa menggunakan 

pendekatan pembelajaran yakni dengan metode ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. Siswa hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, kemudian 

dalam melaksanakan diskusi siswa juga kurang aktif dalam mengutarakan 

pertanyaan tentang materi yang sedang berlangsung. 

                                                           
2
 Yamin, Martinis, Strategi & Metode Dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: Press Group, 

2013), h.156 
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Pada saat melakukan diskusi kelompok, siswa pada kelas eksperimen 

terlihat lebih kompak kerjasamanya dalam melakukan diskusi, Selain itu 

siswa lebih bertanggung jawab terhadap kelompok masing-masing untuk 

menyelesaikan kartu soal. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Sri 

Haryati, dkk yang menyatakan bahwa dengan pendekatan saintifik maka 

siswa terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan masalah dalam 

belajar dan membiasakan siswa memberi dan menerima kritik serta 

memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami 

berbagai materi bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak bergantung pada informasi searah dari pendidik. 

Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi angket respon 

terhadap pembelajaran materi alat-alat optik dengan menggunakan 

pendekatan Saintifik terhadap hasil belajar Fisika siswa. Adapun respon 

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Saintifik, yaitu 

84% siswa memberikan respon yang positif terhadap pendekatan 

pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik tidak dapat 

dipisahkan. Antara hasil belajar satu dengan hasil belajar yang lain saling 

berhubungan. Hal ini berkaitan dengan teori Taksonomi Bloom Revisi 

dimana hasil belajar ranah afektif merupakan pengetahuan yang perlu 
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dikembangkan dengan kognitif serta diaplikasikan dengan keterampilan 

berupa psikomotorik.  

Kendala yang terjadi selama proses penelitian bukanlah suatu kendala 

yang serius sebagian besar tahapan pembelajaran berjalan dengan lancar. 

Misalnya siswa susah untuk dikondisikan masih ada yang bermain-main 

semaunya sendiri karena siswa menganggap peneliti bukan guru yang 

sebenarnya yang biasa mengajar. Solusi untuk mengatasi keadaan tersebut 

yaitu dengan memberitahu siswa bahwa semua yang dilakukan di kelas dan 

nilai yang di dapat akan diserahkan kepada guru bidang studi Fisika.   

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan 

pendekatan Saintifik merupakan hasil inovasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang siginifikan 

pembelajaran dengan pendekatan Saintifik terhadap hasil belajar siswa kelas 

X di SMA Negeri 1 Waway Karya pada pokok bahasan alat-alat optik. 
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  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan Saintifik dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa kelas X pada materi alat-alat optik. Secara 

khusus, rumusan kesimpulan dalm penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian yang diuraikan sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil 

belajar fisika, dibuktikan dengan hasil belajar pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan Pendekatan saintifik, hasil belajar kelas X SMA Waway Karya 

pada materi alat-alat Optik pada ranah kognitif memperoleh N-gain pada kelas 

eksperimen sebesar 0,62 termasuk kategori sedang. Pada hasil belajar ranah 

afektif memperoleh rata-rata N-gain pada kelas eksperimen sebesar 0,73 

termasuk kategori tinggi. Sedangkan tingkat penguasaan pada ranah 

psikomotorik terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

lembar observasi kinerja diskusi sebesar 60% dari seluruh kelompok diskusi 

memiliki kategori cukup. Berdasarkan hasil perhitungan ranah kognitif diperoleh 

thitung = 4,39 sedsedangkan ttabel = 1,671. Pada ranah afektif hasil uji hipotesis 

thitung = 3,53 sedangkan ttabel = 1,671 karena thitung > ttabel maka H1 diterima artinya 

terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap peningkatan hasil belajar. 
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B. SARAN  

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai bahan rekomendasi 

dengan mempertimbangkan hasil temuan dilapangan maupun secara teoritis, 

maka bebrapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa  

Pada proses pembelajaran, siswa harus lebih aktif menemukan informasi 

pengetahuan dari berbagai literatur, sehingga pada saat proses pembelajaran 

berlangsung siswa mendapat pengalaman baru dan pengetahuan yang 

didapatkan sendiri lebih mudah untuk diingat.  

2. Bagi Guru  

Dalam proses pembelajaran guru hendaknya lebih menekankan keaktifan 

siswa sehingga siswa dapat mengembangkan pola pikir mereka, hal itu dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Disamping menggunakan metode 

yang telah dilakukan selama ini seperti ceramah, tanya jawab dan 

sebagainya, guru juga perlu menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

Saintifik dalam proses pembelajaran sebagai terobosan baru yang 

menekankan pada belajar bermakna dan mandiri untuk meningkatkan hasil 

belajar Fisika kedepannya. 

3. Bagi Sekolah  

Agar proses pembelajaran Fisika disekolah dapat memberikan hasil yang 

maksimal, harus cermat dalam memilih metode atau model pembelajaran 
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yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa, sehingga ketuntasan dalam 

belajar dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Dapat melakukan penelitian serupa pada pokok bahasan lain, sehingga 

diperoleh informasi lebih luas tentang keafektifan pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Fisika. Kemudian dalam 

menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik peneliti perlu 

melakukan persiapan yang matang dan melakukan sosialisasi beberapa kali 

kepada kelas yang akan diteliti, agar pada saat penelitian berlangsung siswa 

telah memahami dan mengetahui maksud setiap tahapan pembelajaran 

dengan pendekatan Saintifik yang diterapkan sehingga diperoleh hasil belajar 

sesuai yang diharapkan. 
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