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ABSTRAK 

OLEH 
MUHAMMAD SIFA’I 

Berdasarkan pra penelitian menunjukan bahwa kemampuan pemecahan 
masalah fisika peserta didik di SMA Negeri 1  Ulubelu masih rendah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara 
model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran problem 
based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik 
SMA Negeri 1 Ulubelu pokok bahasan gerak parabola. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasy experimental dengan 
desain the matching only pretest-posttest control group. Sampel dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA SMA Negeri 1  Ulubelu. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability 
sampling dengan jenis sampling purposive dengan materi gerak parabola. 
Proses pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen tes, angket, 
wawancara, observasi,  dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian, model pembelajaran Discovery Learning terhadap 
kemampuan pemecahan masalah diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 22,8 
dan nilai rata-rata posttest sebesar 56,1, sedangkan model pembelajaran 
Problem Based Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah diperoleh 
nilai rata-rata pretest sebesar 23,2, dan nilai rata-rata  posttest sebesar 72,8. 

Hasil uji hipotesis kemampuan pemecahan masalah ditemukan nilai sig 
2-tailed 0,00. Oleh karena nilai sig < 0,05, artinya H0 ditolak H1 diterima, 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 
model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran problem 
based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik 
SMA Negeri 1 Ulubelu pokok bahasan gerak parabola. 

 
 

Kata Kunci: Discovery Learning, Problem Based Learning, Kemampuan 
Pemecahan Masalah.  

 
 



 
 

M O T T O 

 
َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ۖ◌ اْتُل َما ُأوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَِقِم الصََّالَة  َوَلذِْكُر اللَِّه  ۗ◌ ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ

َواللَُّه يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ  ۗ◌ َأْكبَـُر   

“Bacalah kitab (Al-Quran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan 
laksanakanlah shalat sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan 

mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya 
dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

-(QS Al-‘Ankabut: 45)-1 

 

“Apapun yang terjadi yang penting Shalat” 

-Muhammad Sifa’i- 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), h. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Manusia yang berpendidikan tidak diperoleh begitu saja dalam waktu yang 

singkat, namun memerlukan suatu proses pembelajaran sehingga menimbulkan 

hasil atau efek yang sesuai dengan proses yang telah dilalui. Sumber daya 

manusia yang berpendidikan akan mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. Untuk mengemban fungsi pendidikan tersebut 

pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana 

tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2006 tentang sistem pendidikan 

nasional.2 Pencapaian standar isi yang telah ditetapkan oleh menteri pendidikan 

harus dilaksanakan dengan tujuan tercapainya pendidikan secara kritis dan 

mandiri dari proses belajar mengajar.3 

       Keutamaan pendidikan juga telah difirmankan oleh Allah SWT yaitu yang 

berbunyi: 

                                                             
2 Makmur Hartono, Sahyar, Analisis Pemahaman Konsep dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Fisika Pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pembelajaran 
LangsungMenggunakan Bantuan Peta Konsep (Medan: Pascasarjana Universitas Medan, 2012), h. 44. 

3  Ibid 



 
 

يَل اْنُشُزوا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا قِ 

��ُلوَن َخِبريٌ فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِمبَا تـَْعمَ   

 
Artinya: 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha 
teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah : 11)4 
 

       Berdasarkan firman Allah SWT sudah jelas bahwa pendidikan itu sangatlah 

penting dan sangatlah diajurkan dalam agama islam. Bahkan Allah SWT akan 

meninggikan derajat orang yang memiliki pendidikan, bukan hanya Allah SWT 

saja yang akan meninggikan dan mengutamakan orang yang berpendidikan, tetapi 

manusia juga akan mengutamakan orang yang berpendidikan, karena dengan 

pendidikan manusia akan dapat mengembangkan teknologi menjadi sangat maju. 

       Pembelajaran fisika yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah sebaiknya berdasarkan teori konstruktivistik. Menurut teori 

konstruktivistik, pengetahuan tidak disampaikan begitu saja dari guru ke peserta 

didik namun perlu dikonstruksi oleh peserta didik. Peserta didik mengkontruksi 

pengetahuan dengan bantuan guru dan peserta didik sudah memiliki pengetahuan 

                                                             
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), h. 
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awal saat sedang belajar. Peserta didik kebanyakan menggunakan level konsep 

dasar yang telah diperoleh sebelumnya.5 Pembelajaran fisika yang konstruktivis 

diharapkan membuat peserta didik terlibat aktif serta menjadi pusat kegiatan 

belajar dan pembelajaran dengan bantuan dari guru. Peserta didik dalam 

pembelajaran yang konstruktivis mencoba memahami pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang telah ada melalui kegiatan mental aktif.6 Peserta didik 

mengenali, menyusun, mengembangkan kembali, dan mengubah pengetahuan 

awal melalui interaksi antara lingkungan, kegiatan kelas dan pengalaman serta 

interaksi dengan peserta didik lain. Pembelajaran yang demikian diharapkan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran fisika.7 

       Pembelajaran fisika dalam kenyataannya masih banyak yang belum mencapai 

tujuan pembelajarannya. Pembelajaran fisika akan mencapai tujuan 

pembelajarannya jika dibarengi dengan kemampuan pemecahan masalah fisika 

yang baik dari peserta didik. Dengan kemampuan pemecahan masalah fisika 

peserta didik yang baik maka akan mudah pula tercapainya tujuan pembelajaran 

fisika tersebut.        

       Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk 

menyelesaikan masalah. Hal ini terkait dengan strategi yang diterapkan masing-
                                                             

5 E. Sujarwanto, A. Hidayat, Wartono, Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Pada 
Modeling Instruction Pada Peserta didik SMA Kelas XI (Malang: Pascasarjana Universitas Negeri 
Malang, 2014), h. 66. 

6 Ibid 

7 Ibid 



 
 

masing individu. Terdapat berbagai macam strategi pemecahan masalah yang 

biasa digunakan dalam memecahkan permasalahan. Wena menyebutkan salah 

satu strategi yang biasa digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah 

pemecahan masalah sistematis. Pemecahan masalah sistematis (systematic 

approach to problem solving) adalah petunjuk untuk melakukan suatu tindakan 

yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Secara lebih terperinci, Matters dalam Wena menyebutkan secara 

umum pemecahan masalah sistematis terdiri atas empat langkah yang harus 

ditempuh dalam memecahkan masalah yang disajikan, yaitu: analisis soal untuk 

mengetahui kemampuan peserta didik memahami masalah, transformasi soal 

untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membuat rencana 

penyelesaian, operasi perhitungan untuk mengetahui kemampuan peserta didik 

melaksanakan rencana penyelesaian, dan interpretasi soal untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam mengecek hasil pemecahan masalah.8 

       Berdasarkan hasil prapenelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 

Ulubelu, menunjukkan bahwa peran aktif seorang guru menjadi hal terpenting, 

karena peserta didik hanya mengandalkan sumber pengetahuan hanya dari guru 

saja. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 

Ulubelu masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik 

                                                             
8 Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, Woro Sumarni, Efektivitas Model Pembelajaran 

Guided Discovery Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Kimia (Semarang: 
Universitas Negeri Semarang, 2012), h. 50. 



 
 

tidak maksimal mendapatkan pengetahuannya, karena guru di SMA Negeri 1 

Ulubelu hanya mengutamakan pemahaman konsep saja, sedangkan dalam 

pembelajaran fisika selain pemahaman konsep yang penting  ada juga yang sama 

pentingnya, yaitu penerapan dari pemahaman konsep tersebut dalam pemecahan 

masalah, oleh sebab itu perserta didik di SMA Negeri 1 Ulubelu mengalami 

kesulitan karena metode yang digunakan guru di SMA Negeri 1 Ulubelu hanya 

untuk penyelesaian masalah dalam perhitungan matematika saja. Keadaan 

semacam ini mengakibatkan peserta didik menjadi fokus hanya pada aspek 

kognitif dan mengesampingkan aspek psikomotorik dan afektif. Penelitian 

tentang inovasi dalam pembelajaran fisika akhir-akhir ini, menekankan pada 

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga pembelajaran 

tradisional dirasakan tidak relevan lagi saat ini9. Pembelajaran fisika yang hanya 

menekankan pada aspek kognitif akan mereduksi hakikat fisika sebagai proses, 

produk, dan sikap. Pembelajaran yang menekankan proses teacher center belum 

kontekstual, berorientasi hanya pada materi menjadikan peserta didik memiliki 

kemampuan tinggi pada aspek kognitif rendah, dan lemah pada kemampuan 

kognitif tinggi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu kemampuan 

berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan pemecahan masalah.10 

                                                             
9 Ardian Asyhari, Irwandani, Herli Candra Saputra, Lembar Kerja Instruksi Konseptual 

Berbasis Phet: Mengembangkan Bahan Ajar Untuk Mengkonstruksi Konsep Siswa Pada Efek 
Fotolistrik (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016) h. 193 

10 E. Sujarwanto, A. Hidayat, Wartono, Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Pada 
Modeling Instruction Pada Peserta didik SMA Kelas XI (Malang: Pascasarjana Universitas Negeri 
Malang, 2014), h. 66. 



 
 

       Menurut bapak Komaruddin, S.Pd selaku guru fisika di SMA Negeri 1 

Ulubelu mengatakan bahwa, proses belajar mengajar di dalam kelas sudah 

berjalan dengan baik, walaupun masih banyak peserta didik yang mendapat nilai 

dibawah KKM. Nilai yang masih di bawah KKM tersebut dikarenakan 

pembelajaran dalam kelas cenderung menekankan pada penguasaan konsep dan 

mengesampingkan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik.11 

Padahal salah satu tujuan pembelajaran fisika adalah menciptakan manusia yang 

dapat memecahkan masalah komplek dengan cara menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman mereka pada situasi sehari-hari.12 

       Proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di atas adalah 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik (scientific 

approach), yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dengan langkah-langkah 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah 

data (menalar), mengkomunikasikan, dan jika mungkin mencipta. Model 

pembelajaran yang digunakan seharusnya dalam model yang dapat menumbuhkan 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Kebutuhan guru akan 

metode pembelajaran yang dapat menunjang aktivitas dan kreativitas peserta 

                                                             
11 Ibid. h. 65 et seq. 

12 Ibid. 



 
 

didik pada kegiatan pembelajaran sangat tinggi13. Untuk itu pendidik perlu 

memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran.14 Model pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep 

serta prinsip secara holistis dan autentik.15 

       Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut perlu dibicarakan suatu 

model pembelajaran yang lebih bermakna pula. Salah satunya dengan 

mengunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu model pembelajaran 

konstruktivisme yang menekankan perlunya peserta didik untuk menyelidiki dan 

membangun pengetahuan mereka sendiri, mempunyai keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri.16 

       Model pembelajaran yang diharapkan mempermudah peserta didik dalam 

berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah sehingga tercapai hasil 

                                                             
13 Ardian Asyhari, Risa Hartati, Implementasi Pembelajaran Fisika SMA Berbasis Inkuiri 

Terintegrasi Pendidikam Karakter Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Cahaya 
Dan Optika (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015) 

14 Umi Supraptinah, Budiyono, Sri Subanti, Eksperimentasi Model Pembelajaran Discovery 
Learning, Problem Based Learning, dan Think-Talk-Write dengan Pendekatan Saintifik Terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar Peserta didik 
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 1140. 

15 Ardian Asyhari, Helda Silvia, Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin dalam 
Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajaran IPA Terpadu (Bandarlampung: IAIN Raden Intan Lampung, 
2016) h. 2 

16 Makmur Hartono, Sahyar, Analisis Pemahaman Konsep dan Kemampuan Pemecahan 
masalah Fisika Pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Pembelajaran Langsung 
Menggunakan Bantuan Peta Konsep (Medan: Universitas Medan, 2012), h. 46. 



 
 

yang lebih maksimal. Salah satu model pembelajaran fisika yang digunakan 

adalah pembelajaran berbasis masalah.17 

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini telah membuktikan bahwa dengan 

menerapkan guaded discovery dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan 

komunikasi ilmiah peserta didik. Sejalan dengan Aini, penelitian yang dilakukan 

oleh Mayor menyimpulkan bahwa guaded discovery learning lebih efektif 

daripada pure discovery dalam membantu proses transfer dan belajar peserta 

didik. Penelitian lain oleh Olufunmilayo menyimpulkan bahwa guaded discovery 

sangat baik dalam meningkatkan prestasi kimia peserta didik.18 

       Model discovery learning adalah model pembelajaran dimana proses belajar 

di dalamnya tidak menyajikan konsep dalam bentuk jadi, tetapi peserta didik 

dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan suatu 

konsep. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning 

adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal 

untuk mendapatkan pengetahuan baru.19 Sedangankan beda penelitian ini dengan 

                                                             
17 U. Setyorini, S. E. Sukiswo, B. Subali,  Penerapan Model Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Peserta didik SMP (Semarang: Universitas Negeri 
Semarang, 2011), h. 52 et seq. 

18 Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, Woro Sumarni, Efektivitas Model Pembelajaran 
Guided Discovery Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Kimia (Semarang: 
Universitas Negeri Semarang, 2012), h. 50 

19 Umi Supraptinah, Budiyono, Sri Subanti, Eksperimentasi Model Pembelajaran Discovery 
Learning, Problem Based Learning, dan Think-Talk-Write dengan Pendekatan Saintifik Terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar Peserta didik 
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 1140. 



 
 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah terletak pada 

subjek penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Ulubelu. 

       Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui “Pengaruh Model 

Pembelajaran Discovery Learning dan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik”. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Ulubelu 

masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik tidak 

maksimal mendapatkan pengetahuannya. 

2. Pembelajaran dalam kelas cenderung menekankan pada penguasaan konsep 

dan mengesampingkan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. 

3. Perserta didik di SMA Negeri 1 Ulubelu mengalami kesulitan karena metode 

yang digunakan guru di SMA Negeri 1 Ulubelu hanya untuk penyelesaian 

masalah dalam perhitungan matematika saja. 

4. Masih banyak peserta didik yang mendapat nilai dibawah KKM. 

C. Batasan Masalah 

1. Pembelajaran dalam kelas cenderung menekankan pada penguasaan konsep 

dan mengesampingkan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. 

2. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Ulubelu 

masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik tidak 

maksimal mendapatkan pengetahuannya. 

 



 
 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara model pembelajaran discovery learning dan 

model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik SMA Negeri 1 Ulubelu pokok bahasan 

gerak parabola? 

2. Manakah model pembelajaran yang lebih efektif antara model pembelajaran 

discovery learning dan model pembelajaran problem based learning terhadap 

kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik SMA Negeri 1 Ulubelu 

pokok bahasan gerak parabola? 

 
E. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui perbedaan antara model pembelajaran discovery learning dan 

model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik SMA Negeri 1 Ulubelu pokok bahasan 

gerak parabola. 

2. Mengetahui model pembelajaran yang lebih efektif antara model 

pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran problem based 



 
 

learning terhadap kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik SMA 

Negeri 1 Ulubelu pokok bahasan gerak parabola. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru. 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam memilih model 

pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. 

2. Bagi Sekolah. 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi kepala sekolah dalam menentukan 

kebijakan tentang model pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. 

3. Manfaat Teoritik. 

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kemampuan pemecahan masalah pada model 

pembelajaran discovery learning atau pada model pembelajaran problem 

based learning. 

 
G. Ruang Lingkup Penelitian 

       Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah kemampuan pemecahan masalah fisika pokok 

bahasan rangkaian seri dan paralel resistor peserta didik jika diterapkan model 

pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran problem based 

learning. 



 
 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian yaitu peserta didik di SMA Negeri 1 Ulubelu 

3. Tempat penelitian 

SMA Negeri 1 Ulubelu 

4. Waktu penelitian 

Penelitian ini berlangsung pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/ 2018 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

1. Definisi Model Pembelajaran Discovery Learning 

       Model pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk 

mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama 

dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan  peserta didik.  Menurut  Balim  

(2009:  2),  “discovery  learning  is  a  method  that encourages  students  to  

arrive  at  a  conclusion  based  upon  their  own  activities  and 

observations”. Sependapat dengan hal di atas, Prasad menyatakan bahwa 

“discovery learning can be eff effectively used to stimulate and maintain 

interest in mathematics. Furthermore, such an approach promotes creativity 

and originality in students which are important for a student’s future success 

in mathematics”. Dengan  belajar  penemuan,  anak  juga  bisa  belajar  

berfikir  analisis  dan  mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi.20 

       Model pembelajaran discovery learning mengarahkan peserta didik untuk 

memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya 

                                                             
20 Hafid Wicaksana, Mardiyana, Budi Usodo, Eksperimentasi Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Dan Discovery Learning (Dl) dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi 
Himpunan Ditinjau dari Adversity Quotient (Aq) Peserta didik (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2016), h. 260. 



 
 

sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep tidak disajikan dalam 

bentuk akhir, tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang 

ingin diketahui dan dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian 

mengorganisasi atau mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan pahami 

dalam suatu bentuk akhir. Hal tersebut terjadi bila peserta didik terlibat, 

terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa 

konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalaui observasi, klasifikasi, 

pengukuran, prediksi, penentuan dan inferring. Proses tersebut disebut 

cognitive process sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of 

assimilating conceps and principles in the mind.21 

       Model discovery learning adalah model pembelajaran yang proses belajar 

di dalamnya tidak menyajikan konsep dalam bentuk jadi, tetapi peserta didik 

dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan 

suatu konsep.22 Menurut Mayer  , guided discovery learning merupakan salah 

satu model pembelajaran yang bertujuan melatih peserta didik untuk 

menemukan konsep secara mandiri.  Peserta didik berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dengan menjawab berbagai pertanyaan atau persoalan dan 

                                                             
21 Noeraida, dkk, Modul Guru Pembelajar (Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), 2016), h. 8. 

22 Umi Supraptinah, Budiyono, Sri Subanti, Eksperimentasi Model Pembelajaran Discovery 
Learning , Problem Based Learning, dan Think-Talk-Write dengan Pendekatan Saintifik terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar Peserta didik 
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 1140. 



 
 

memecahkan persoalan untuk menemukan suatu konsep. Di dalam guided 

discovery learning, guru menyajikan contoh-contoh, memandu untuk 

menemukan pola-pola dalam contoh-contoh tersebut, dan memberikan 

kesimpulan ketika peserta didik telah mampu mendeskripsikan gagasan yang 

telah di ajarkan oleh guru.23 Seperti dalam firman Allah SWT yang terdapat 

pada Q.S. An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

َو اَْعَلُم ِمبَْن اُدُْع ِاَىل َسِبْيِل َربَِّك بِْلِحْكَمْه َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّىت ِهَي َاْحَسُن اَنَّ رَبََّك هُ 

 َوُهَواَْعَلُم بِْلُمهَتِدْينَ (۱۲٥) َضلَّ َعْن َسبِْيِلهِ 

Artinya: “(Wahai Nabi Muhmmad SAW) Serulah (semua manusia) kepada 
jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan hikmah (dengan 
kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan pengajaran 
yang baik dan bantalah mereka dengan (cara) yang terbaik. Sesungguhnya 
Tuhan pemelihara kamu, Dialah yang lebih mengetahui (tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk).” 
 
       Discovery mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan 

problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, 

pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya  konsep atau 

prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, masalah yang diperhadapkan kepada 

peserta didik semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada 

inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga peserta didik harus 

                                                             
23 Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, Woro Sumarni, Efektivitas Model Pem 

Belajaran Guided Discovery Learning terhadap Kemapuan Pemecahan M Asa lah Kimia 
(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012), h. 50. 



 
 

mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan   

temuan-temuan didalam masalah itu melalui proses penelitian, sedangkan 

problem solving lebih member tekanan pada kemampuan menyelesaikan 

masalah. Pada discovery learning materi tidak disampaikan dalam bentuk 

final akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin 

diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian 

mengorgansasi atau membentuk  (konstruktif) yang mereka ketahui dan 

mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. 

       Penggunaan discovery learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif 

menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke 

student oriented. Mengubah modus ekspositori peserta didik hanya menerima 

informasi secara keseluruhan dari guru; kemodus discovery peserta didik 

menemukan informasi sendiri. 

       Didalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap 

peserta didik, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. 

Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin 

tahu peserta didik pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan discovery 

learning environment, yaitu lingkungan peserta didik dapat melakukan 

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian 

yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan 

agar peserta didik dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih 

kreatif. 



 
 

       Dalam discovery learning bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, 

peserta didik dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun 

informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, 

mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan- 

kesimpulan. 24 Model pembelajaran discovery merupakan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta 

didik untuk mencari dan menemukan sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) 

secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuanya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran discovery 

memiliki kelebihan yaitu menjadikan peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran,   peserta didik   dapat   memahami benar konsep yang telah 

dipelajari, jawaban yang diperoleh akan menimbulkan rasa puas pada peserta 

didik. 

       Menurut Joolingen, discovery learning adalah suatu tipe pembelajaran 

yang peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dengan 

mengadakan suatu percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari hasil 

percobaan tersebut.25 Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan 

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta 

                                                             
24 Noeraida, dkk, Modul Guru Pembelajar (Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), 2016), h. 8 et seq. 

25 Candra Eko Purwanto, Sunyoto Eko Nughoro, Wiyanto, Penerapan Model Pembelajaran 
Guided Discovery Pada Materi Pem An tu lan Cahaya untuk Meningkatkan  Berpikir Kritis 
(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012), h. 27 et seq. 



 
 

didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui 

contoh- contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.26 Pada akhirnya yang 

menjadi tujuan dalam discovery learning menurut Bruner adalah  hendaklah  

guru  memberikan  kesempatan  kepada  peserta didiknya untuk menjadi 

seorang problem solver, seorang scientist, historin, atau ahli matematika. Dan 

melalui kegiatan tersebut peserta didik akan menguasainya, menerapkan, serta 

menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. 

2. Sintaks Model Discovery Learning 

       Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model discovery learning di 

kelas adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

1) Menentukan tujuan pembelajaran 

2) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, 

minat, gaya belajar, dan sebagainya) 

3) Memilih materi pelajaran 

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara  

induktif (dari contoh-contoh generalisasi) 

5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik 

                                                             
26 Noeraida, dkk, Modul Guru Pembelajar (Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), 2016), h. 9. 



 
 

6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke 

simbolik 

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. 

b. Pelaksanaan 

       Dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas, ada 

beberapa sintaks yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, 

secara umum tergambar sebagai berikut. 

 

Gambar 1 
Sintaks Discovery Learning 

1) Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

       Pertama-tama pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada 

sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan 

untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk 

menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai kegiatan 

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, 



 
 

dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk 

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan 

dan membantu peserta didik untuk melakukan eksplorasi. Dalam hal 

memberikan stimulasi dapat menggunakan teknik bertanya yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dapat 

menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong 

eksplorasi. Dengan demikian seorang guru harus menguasai teknik-

teknik dalam memberi stimulus kepada peserta didik agar tujuan 

mengaktifkan peserta didik untuk mengeksplorasi dapat tercapai. 

2) Identifikasi Masalah (Problem statement) 

       Setelah melakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian pilih salah satu masalah dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). 

Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan 

menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik 

yang berguna dalam membangun pemahaman peserta didik agar 

terbiasa untuk menemukan masalah. 

 

 



 
 

3) Pengumpulan Data (Data Collection) 

       Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau 

membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan memberi kesempatan 

peserta didik mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, 

melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini 

adalah peserta didik belajar  secara  aktif  untuk  menemukan  sesuatu  

yang  berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan 

demikian secara tidak disengaja peserta didik menghubungkan 

masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

4) Pengolahan Data (Data Processing) 

       Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan 

informasi yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui 

wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua 

informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, 

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila 

perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat 

kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga dengan 

pengkodean coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan 

konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta didik akan 

mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ 

penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 



 
 

5) Pembuktian (Verification) 

       Pada tahap ini peserta didik memeriksa secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan 

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. 

Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan 

kreatif jika  guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil 

pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau 

hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah 

terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. 

6) Menarik Kesimpulan/ Generalisasi (Generalization) 

       Tahap generalisasi adalah proses menarik kesimpulan yang dapat 

dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau 

masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

3. Penerapan Model Discovery Learning pada Pembelajaran 

       Model Pembelajaran merupakan kerangka konseptual dan operasional 

pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. 

Proses pembelajaran dilakukan dengan urutan model pembelajaran yang 

dipilih sesuai dengan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dikuasai 

peserta didik. Skenario pembelajaran disesuaikan dengan sintak model 

discovery learning, dengan alokasi waktu juga disesuaikan dengan tingkat 



 
 

kesulitan dan ruang ligkup materi dalam KD yang diajarkan. Dengan 

demikian, kompetensi pada KD dapat tercapai, hasil belajar pada peserta didik 

akan lebih optimal.27 

 
B. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

1. Definisi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem 

Based Learning) 

       Problem based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar 

peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir 

dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta 

memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya 

menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau 

menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.28 

       Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning 

adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal  

untuk mendapatkan pengetahuan baru.29 Pembelajaran berbasis masalah 

merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual 

                                                             
27 Ibid, h.  9 et seqq. 

28 Noeraida, dkk, Modul Guru Pembelajar (Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), 2016), h. 13. 

29 Umi Supraptinah, Budiyono, Sri Subanti, Eksperimentasi Model Pembelajaran Discovery 
Learning , Problem Based Learning, dan Think-Talk-Write dengan Pendekatan Saintifik terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar Peserta didik 
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 1140. 



 
 

sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang 

menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim 

untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). 

       Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran 

yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja 

secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. 

Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa 

ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada 

peserta didik, sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang  

berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. 

       Ada lima strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah yaitu: 

a. Permasalahan sebagai kajian 

b. Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman 

c. Permasalahan sebagai contoh 

d. Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses 

e. Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik 

       Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis 

masalah dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Tabel 1 

Peran Guru, Peserta Didik Dan Masalah Dalam Pembelajaran Berbasis 
Masalah 

Guru sebagai Pelatih Peserta Didik 
sebagai Problem 
Solver 

Masalah sebagai Awal 
Tantangan dan 
Motivasi 

 Asking about 
thinking 
(bertanya 
tentang 
pemikiran). 

 Memonitor 
pembelajaran. 

 Probbing 
(menantang peserta 
didik untuk 
berpikir). 

 Menjaga agar 
peserta didik terlibat. 

 Mengatur dinamika 
kelompok. 

 Menjaga 
berlangsungnya 
proses. 

 Peserta yang 
aktif. 

 Terlibat 
langsung dalam 
pembelajaran. 

 Membangun 
pembelajaran. 

 Menarik untuk 
dipecahkan. 

 Menyediakan 
kebutuhan 
yang ada 
hubungannya 
dengan 
pelajaran yang 
dipelajari. 

 
2. Acuan Pembelajaran Berbasis Masalah 

       Model PBL mengacu pada hal-hal sebagai berikut. 

a. Kurikulum: PBL tidak seperti pada kurikulum tradisional, karena 

memerlukan suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. 

b. Responsibility: PBL menekankan responsibility dan answerability para 

peserta didik ke diri dan panutannya. 

c. Realisme: kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa 

dengan situasi yang sebenarnya. Aktifitas ini mengintegrasikan tugas 



 
 

autentik dan menghasilkan sikap profesional. 

d. Active-learning: menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan 

keinginan peserta didik untuk menemukan jawaban yang relevan, 

sehingga dengan demikian telah terjadi proses pembelajaran yang mandiri. 

e. Umpan balik: diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik 

menghasilkan umpan balik yang berharga. Ini mendorong ke arah 

pembelajaran berdasarkan pengalaman. 

f. Keterampilan umum: PBL dikembangkan tidak hanya pada keterampilan 

pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar pada  

keterampilan  yang  mendasar  seperti  pemecahan  masalah, kerja 

kelompok, dan self-management. 

g. Driving  questions:  PBL  difokuskan  pada  permasalahan  yang  memicu 

peserta didik berbuat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, 

prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. 

h. Constructive Investigations: sebagai titik pusat, proyek harus disesuaikan 

dengan pengetahuan para peserta didik. 

i. Autonomy: proyek menjadikan aktifitas peserta didik sangat penting. 

3. Prinsip Pembelajaran Berbasis Masalah 

       Prinsip-prinsip PBL yang harus diperhatikan meliputi konsep dasar, 

pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, dan 

penilaiannya. 

 



 
 

a. Konsep Dasar (Basic Concept) 

       Pada pembelajaran ini fasilitator dapat memberikan konsep dasar, 

petunjuk, referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam 

pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat 

mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. 

Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis 

besar saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkannya secara 

mandiri secara mendalam. 

b. Pendefinisian Masalah (Defining the Problem) 

       Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau 

permasalahan dan dalam kelompoknya peserta didik melakukan berbagai 

kegiatan. Pertama, brainstorming dengan cara semua anggota kelompok 

mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara 

bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif 

pendapat. Kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih 

fokus. Ketiga, menentukan permasalahan dan melakukan pembagian tugas 

dalam kelompok untuk mencari referensi penyelesaian dari isu 

permasalahan yang didapat. Fasilitator memvalidasi pilihan-pilihan yang 

diambil peserta didik yang akhirnya diharapkan memiliki gambaran yang 

jelas tentang apa saja yang mereka ketahui, apa saja yang mereka   tidak 

ketahui, dan pengetahuan apa saja yang diperlukan untuk 

menjembataninya. 



 
 

c. Pembelajaran Mandiri (Self Learning) 

       Setelah mengetahui tugasnya, masing-masing peserta didik mencari 

berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi 

misalnya dari artikel tertulis di perpustakaan, halaman web, atau bahkan 

pakar dalam bidang yang relevan.  Tujuan utama tahap investigasi,  yaitu: 

(1) agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman 

yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan 

(2) informasi dikumpulkan untuk dipresentasikan di kelas, relevan dan 

dapat dipahami. 

d. Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge) 

       Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi 

secara mandiri, pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam 

kelompoknya dapat dibantu guru untuk mengklarifikasi capaiannya dan 

merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Langkah selanjutnya 

presentasi hasil dalam kelas dengan mengakomodasi masukan dari pleno, 

menentukan kesimpulan akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan 

setiap peserta didik mengikuti langkah ini maka dilakukan dengan 

mengikuti petunjuk. 

 

 

 

 



 
 

4. Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Langkah-langkah pelaksanaan PBL digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2 
Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Penjelasan setiap sintaks/fase diuraikan sebagai berikut. 

 
Tabel 2 

Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Fase-Fase Perilaku Guru 

Fase 1 
Orientasi peserta didik kepada 
masalah 

 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran, menjelaskan 
logistik yang dibutuhkan. 

 Memotivasi peserta didik 
untuk terlibat aktif dalam 
pemecahan masalah yang 
dipilih. 

Fase 2 
Mengorganisasikan peserta didik 

Membantu peserta didik 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan masalah 
tersebut. 

Fase-Fase Perilaku Guru 

Fase 3 Mendorong peserta didik untuk 
mengumpulkan informasi yang 



 
 

Membimbing penyelidikan 
individu dan kelompok 

sesuai, melaksanakan eksperimen 
untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah. 

Fase 4 
Mengembangkan dan menyajikan 
hasil karya 

Membantu peserta didik dalam  
merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan, 
model dan berbagi tugas dengan 
teman. 

Fase 5 
Menganalisa dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 

Mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau 
meminta kelompok presentasi hasil 
kerja. 

 

a. Fase 1: Mengorientasikan Peserta didik pada Masalah 

       Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan 

ini sangat penting yang guru harus menjelaskan dengan rinci yang harus 

dilakukan oleh peserta didik, serta dijelaskan cara guru akan mengevaluasi 

proses pembelajaran. Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses 

ini, yaitu sebagai berikut. 

1) Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar 

informasi baru, tetapi lebih kepada belajar cara menyelidiki masalah-

masalah penting dan menjadi peserta didik yang mandiri. 



 
 

2) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai 

jawaban mutlak/ benar, sebuah masalah yang rumit atau kompleks 

mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. 

3) Selama tahap penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan 

pertanyaan dan mencari informasi. 

4) Selama tahap analisis dan penjelasan, peserta didik akan didorong 

untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. 

b. Fase 2: Mengorganisasikan Peserta didik untuk Belajar 

       Disamping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, 

pembelajaran PBL juga mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. 

Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing 

antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran 

dengan membentuk kelompok-kelompok peserta didik yang masing-

masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. 

c. Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

       Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi 

permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada 

umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan 

data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan 

pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang 

sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun 



 
 

aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi 

permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik mengumpulkan cukup 

informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. 

 

d. Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artefak (Hasil Karya) dan 

Memamerkannya 

       Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) 

dan pameran. Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu 

video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), 

model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), 

program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artefak 

sangat dipengaruhi tingkat berpikir peserta didik. Langkah selanjutnya 

adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai 

organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan 

peserta didik lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat 

menjadi penilai atau memberikan umpan balik. 

e. Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

       Fase ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik menganalisis 

dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan 

dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta 

peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah 

dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. 



 
 

5. Penilaian Pembelajaran Berbasis Masalah 

        Penilaian dalam PBL dilakukan dengan authentic assesment. Penilaian  

dapat dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan yang sistematis 

tentang pekerjaan-pekerjaan peserta didik yang dianalisis untuk melihat 

kemajuan belajar dalam kurun waktu tertentu dalam kerangka pencapaian 

tujuan pembelajaran. Penilaian dalam PBL dilakukan dengan cara evaluasi 

diri (self-assessment) dan peer-assessment. 

a. Self-assessment. Penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri 

terhadap usaha-usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada 

tujuan yang ingin dicapai (standard) oleh peserta didik itu sendiri dalam 

belajar. 

b. Peer-assessment. Penilaian yang peserta didik berdiskusi untuk 

memberikan penilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas 

yang telah dilakukannya sendiri maupun oleh teman dalam kelompoknya. 

Penilaian yang relevan dalam PBL antara lain berikut. 

a. Penilaian kinerja peserta didik 

       Pada penilaian kinerja ini, peserta didik diminta untuk unjuk kerja 

atau mendemonstrasikan kemampuan melakukan tugas-tugas tertentu, 

seperti menulis karangan, melakukan suatu eksperimen, 

menginterpretasikan jawaban pada suatu masalah, memainkan suatu lagu, 

atau melukis suatu gambar. 

b. Penilaian portofolio peserta didik 



 
 

       Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan yang didasarkan 

pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan 

peserta didik dalam suatu periode tertentu. Informasi perkembangan 

peserta didik dapat berupa hasil karya terbaik peserta didik selama  proses 

belajar, pekerjaan hasil tes, piagam penghargaan, atau bentuk informasi 

lain yang terkait kompetensi tertentu dalam suatu mata pelajaran. 

c. Penilaian potensi belajar 

       Penilaian yang diarahkan untuk mengukur potensi belajar peserta 

didik yaitu mengukur kemampuan yang dapat ditingkatkan dengan 

bantuan guru atau teman-temannya yang lebih maju. PBL yang memberi 

tugas-tugas pemecahan masalah memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengenali potensi kesiapan belajarnya. 

d. Penilaian usaha kelompok 

       Menilai usaha kelompok seperti yang dlakukan pada pembelajaran 

kooperatif dapat dilakukan pada PBL. Penilaian usaha kelompok 

mengurangi kompetisi merugikan yang sering terjadi, misalnya 

membandingkan peserta didik dengan temannya. Penilaian dan evaluasi 

yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah adalah  menilai 

pekerjaan yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai hasil pekerjaan 

mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaan secara bersama-sama. 

6. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Pembelajaran 



 
 

       Problem based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar 

peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir 

dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta 

memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya 

menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau 

menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

       Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, 

mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan 

kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisa dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

 
C. Kemampuan Pemecahan Masalah 

       Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk 

menyelesaikan masalah. Hal ini terkait dengan strategi yang diterapkan masing-

masing individu.30 Terdapat berbagai macam strategi pemecahan masalah yang 

biasa digunakan dalam memecahkan permasalahan. Allah SWT telah 

menyebutkan di dalam Al-Qur’an yaitu terdapat pada surah Al-Insyirah yang 

berbunyi: 

                                                             
30 Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, Woro Sumarni, Efektivitas Model Pem 

Belajaran Guided Discovery Learning terhadap Kemapuan Pemecahan M Asalah Kimia 
(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012), h. 50. 



 
 

�اَملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ  �َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ  ۙ �َض َظْهَركَ اَنـْقَ  ◌ٓ الَِّذيْ  ۙ �َورَفـَْعنَا َلَك ِذْكَركَ  ۙ ۗ 

�فَِانَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا �ِانَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ۙ �فَِاَذا فـََرْغَت فَاْنَصبْ  ۗ �َوِاٰىل رَبَِّك فَاْرَغبْ  ۙ  

Artinya: “(1) Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? (2) 
dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, (3) yang memberatkan 
punggungmu, (4) dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. (5) Maka 
sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, (6) sesungguhnya beserta 
kesulitan itu ada kemudahan. (7) Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), (8) dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S. Al-Insyirah) 
 

       Wena menyebutkan salah satu strategi yang biasa digunakan dalam 

memecahkan permasalahan adalah pemecahan masalah sistematis. Pemecahan 

masalah sistematis (systematic approach to problem solving) adalah petunjuk 

untuk melakukan suatu tindakan yang berfungsi untuk membantu seseorang 

dalam menyelesaikan suatu    permasalahan. Secara lebih terperinci, Mattes dalam 

Wena menyebutkan secara  umum  pemecahan masalah sistematis terdiri atas 4 

langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan masalah yang disajikan, yaitu: 

analisis soal untuk mengetahui kemampuan peserta didik memahami masalah, 

transformasi soal untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membuat 

rencana penyelesaian, operasi perhitungan untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik melaksanakan rencana penyelesaian, dan interpretasi soal untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam mengecek hasil pemecahan masalah.31 

                                                             
31 Ibid. 



 
 

       Pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, 

mencapai suatu tujuan yang tidak begitu saja dengan mudah dapai dicapai. 

Dengan demikian pemecahan masalah merupakan bentuk pembelajaran yang 

dapat menciptakan ide baru dan menggunakan aturan- aturan yang telah dipelajari 

terdahulu untuk membuat formulasi pemecahan masalah.32 

       Kemampuan pemecahan masalah berarti kecakapan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh sebelumnya kedalam situasi yang belum dikenal. 

Kemampuan memecahkan masalah sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Karena 

pada dasarnya peserta didik dituntut untuk berusaha sendiri mencari pemecahan 

masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan 

yang benar-benar be rmakna. Konsekuensinya adalah peserta didik 

akan mampu menyelesaikan masalah-masalah serupa ataupun berbeda dengan 

baik karena peserta didik mendapat pengalaman konkret dari masalah yang 

terdahulu.33 

       Pemecahan masalah merupakan perluasan yang wajar dari belajar, aturan 

pemecahan masalah prosesnya terutama terletak dalam diri peserta didik, variabel 

dari luar hanya merupakan instruksi verbal yang membantu atau membimbing 

pelajar untuk memecahkan masalah dapat dipandang sebagai proses menemukan 

                                                             
32 Effie Efrida Muchlis, Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(Pmri) Terhadap Perkembangan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta didik Kelas Ii Sd Kartika 
1.10 Padang (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2012), h. 137. 

33 M. A. Hertiavi, H. Langlang, S. Khanafiyah, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Jigsaw Untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta didik SMP (Semarang: 
Universitas Negeri Semarang, 2010), h. 53. 



 
 

kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajarinya lebih dahulu yang digunakan 

untuk memecahkan masalah yang baru. 

       Wardani, Sri menyatakan bahwa: Pemecahan masalah (problem solving) 

adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Dalam belajar matematika pemecahan masalah 

merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dan merupakan kemampuan doing 

mathematics yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. 

       Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polyan mengemukakan 

proses yang dapat dilakukan pada tiap langkah pemecahan masalah melalui 

beberapa pertanyaan berikut ini: 

1. Langkah memahami masalah (understanding the problem) 

a. Apa yang tidak diketahui atau apa yang tidak ditanyakan? 

b. Data apa yang diberikan? 

c. Bagaimanakondisi soal? Mungkinkah kondisi dinyatakan dalam bentuk 

persamaan atau hubungan lainnya? Apakah kondisi yang ditanyakan 

cukup untuk mencari yang ditanyakan? Apakah kondisi itu tidak cukup 

atau kondisi itu berlebihan, atau kondisi itu saling bertentangan? 

d. Buatlah gambar, dan tulislah notasi yang sesuai! 

2. Langkah merencanakan pemecahan (devising a plan) 

a. Pernahkah ada soal ini sebelumnya? Atau pernahkah ada soal yang sama 

atau serupa dalam betuk lain? 



 
 

b. Tahukah soal yang mirip dengan soal ini? Teori mana yang dapat 

digunakan dalam masalah ini? 

c. Perhatikan yang ditanyakan! Coba pikirkan soal yang pernah diketahui 

dengan pertanyaan yang sama atau serupa. 

d. Jika ada soal yang serupa, dapatkah pengalaman yang lama digunakan 

dalam masalah sekarang? Dapatkah hasil dan metode yang lalu 

digunakan? Apakah harus dicari unsur lain agar memanfaatkna soal yang 

semula? Dapatkah menyatakannya dalam bentuk lain? Kembalilah pada 

definisi! 

e. Andaikan soal baru belum dapat diselesaikan, coba pikirkan soal serupa 

dan selesaikan! 

3. Melakukan perhitungan (carrying out the plan) 

Laksanakan rencana pemecahan, dan periksalah tiap langkahnya! Periksalah 

bahwa tiap langkah perhitungan sudah benar! Bagaimaa membuktikan bahwa 

langkah yang dipilih sudah benar? 

4. Memeriksa kembali hasil (looking back) 

Bagaimana cara memeriksa kebenaran hasil  yang diperoleh? Dapatkah 

diperiksa sanggahannya? Dapatkah dicari hasil itu dengan cara lain? Dapatkah 

anda melihatnya secara sekilas? Dapatkah hasil atau cara itu digunakan untuk 

soal-soal lainnya? 

       Berdasarkan teori belajar Gagne, keterampilan tingkat intelektual tingkat 

tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Pemecahan masalah 



 
 

matematik merupakan bagian dari kurikulum yang sangat penting karena dalam 

proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, peserta didik dimungkinkah 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang 

sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah matematik yang 

bersifat tidak rutin. 34 

       Kemampuan pemecahan masalah fisika adalah kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah fisika dengan memperhatikan proses menemukan 

jawaban berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah. Langkah-langkah 

pemecahan masalahnya adalah 1) memahami masalah, 2) membuat rencana 

penyelesaian, 3) melakukan perhitungan, 4) memeriksa kembali kebenaran 

jawaban. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah 

tahap 1 orientasi peserta didik pada masalah, tahap 2 mengorganisasi peserta 

didik untuk belajar, tahap 3 membimbing penyelidikan individu maupun 

kelompok, tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, tahap 5 

pemecahan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.35 

       Young dan freedman mengajukan pemecahan masalah fisika dengan 

menggunakan I SEE. Langkah-langkah pemecahan I-SEE yaitu 1) 

mengidentifikasi konsep yang relevan (identify). Pada langkah ini, peserta didik 

                                                             
34 Mohammad Dadan Sundawan, Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran 

Konstruktivisme Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Peserta didik (Cirebon: 
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), h. 130 et seq. 

35 Makmur Hartono, Sahyar, Analisis Pemahaman Konsep dan Kemampuan Pemecahan 
Masalah Fisika pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pembelajaran Langsung 
Menggunakan Bantuan Peta Konsep (Medan: Universitas Medan, 2012), h. 46 



 
 

menggunakan kondisi yang dinyatakan dalam masalah untuk menentukan konsep 

fisika yang relevan dan mengidentifikasi variabel yang dicari. 2) set up masalah. 

Peserta didik pada langkah ini menentukan persamaan yang sesuai untuk 

memecahkan masalah, membuat sketsa yang mendeskripsikan masalah, dan 

memilih sistem koordinat. 3) eksekusi solusi (execute). Peserta didik pada 

langkah ini menggunakan persamaan, mensubstitusi nilai yang diketahui 

kepersamaan. dan melakukan operasi matematis untuk menemukan solusi. 4) 

evaluasi (evaluation) jawaban. peserta didik mengecek satuan dan mengecek 

kesesuaian dengan konsep.36 

       Berdasarkan langkah-langkah pemesan masalah dari Young dan Freedman 

serta Heller dkk., secara garis besar pemecahan masalah fisika terdiri dari 

mengenali masalah, menerapkan strategi, merencanakan strategi, dan 

mengevaluasi solusi. Dari tahapan tersebut selanjutnya disusun indikator dari 

setiap tahap. Indikator kemampuan pemecahan masalah fisika yang telah disusun 

ditunjukkan oleh tabel 3, yaitu merupakan indikator kemampuan pemecahan 

masalah fisika yang digunakan dalam penelitian ini.37 

 

 

                                                             
36 E. Sujarwanto, A. Hidayat, Wartono, Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika pada 

Modeling Instruction pada Peserta didik SMA Kelas XI (Malang: Universitas Negeri Malang, 2014), h. 
68. 

37 Ibid. 



 
 

Tabel 3 
Tahapan dan Idikator Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika. 

Tahap Indikator 

Mengenali 
masalah  

Identifikasi masalah berdasarkan konsep dasar (deep feature) 

Membuat daftar besaran yang diketahui 

Menentukan besaran yang ditanyakan  

Merencanakan 
strategi 

Membuat diagram benda bebas/sketsa yang menggambarkan 
permasalahan 

Menentukan persamaan yang tepat untuk pemecahan masalah 

Menerapkan 
strategi 

Mensubstitusi nilai besaran yang diketahui ke persamaan 

Melakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan yang 
dipilih 

Mengevaluasi 
solusi 

Mengevaluasi kesesuaian dengan konsep 

Mengevaluasi satuan 

D. Materi Pembelajaran (Gerak Parabola) 

       Sebuah parabola jika kita bias mengabaikan hambatan udara dan dapat 

mengasumsikan bahwa  konstan. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu 

mendapatkan  sebagai fungsi  dengan mengasumsika  diantara dua persamaan 

untuk gerak horizontal dan vertical, dan kita tentukan ; 

  

  

Dari persamaan pertama, kita dapat , dan kita subtitusikan ke 

persamaan kedua untuk mendapatkan 



 
 

  

Jika kita tuliskan  dan , kita juga bias menuliskan 

  

Pada setiap kasus, kita lihat bahwa  sebagai fungsi  mempunyai bentuk 

  

Dengan  dan  adalah konstanta untuk gerak peluru tertentu. Ini merupakan 

persamaan yang terkenal untuk parabola.38 

 
E. Penilitian yang Relevan 

       Sejauh ini telah banyak penelitian yang meneliti tentang model pembelajaran 

discovery learning dan model pembelajaran problem based learning terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perhatian yang dilakukan oleh Umi Supraptinah, Budiyono, dan Sri Subanti, 

yaitu tentang “eksperimentasi model pembelajaran discovery learning, 

problem based learning dan think-talk-write dengan pendekatan saintifik 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari 

kemandirian belajar peserta didik”.39 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

                                                             
38 Douglas C. Giancoli, Fisika Edisi Kelima Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2001) hal. 77 

39 Umi Supraptinah, Budiyono, Sri Subanti, Eksperimentasi Model Pembelajaran Discovery 
Learning , Problem Based Learning, dan Think-Talk-Write dengan Pendekatan Saintifik terhadap 



 
 

kesimpulan sebagai berikut: Model PBL dengan pendekatan saintifik 

menghasilkan kemampuan pemecahan masalah matematika yang lebih baik 

daripada model DL maupun TTW dengan pendekatan saintifik, sedangkan 

model DL lebih baik daripada model TTW.  

       Adapun perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Umi 

Supraptinah, Budiyono, dan Sri Subanti  dengan penelitian ini adalah. 

a. Penelitian Umi Supraptinah, Budiyono, dan Sri Subanti menggunakan 

pendekatan saintifik sedangkan penelitian ini tidak menggunakan 

pendekatan hanya menggunakan model saja. 

b. Mata pelajaran yang diteliti oleh Umi Supraptinah, Budiyono, dan Sri 

Subanti adalah mata pelajaran matematika sedangkan pada penelitian ini 

mata pelajaran fisika. 

c. Peserta didik yang diteliti pada penelitian Umi Supraptinah, Budiyono, 

dan Sri Subanti adalah peserta didik sekolah menengah pertama 

sedangkan pada penelitian ini peserta didik yang diteliti adalah peserta 

didik sekolah menengah atas. 

d. Pada penelitian Umi Supraptinah, Budiyono, dan Sri Subanti 

menggunakan tiga model pembelajaran sedangkan pada penelitian ini 

hanya menggunakan dua model pembelajaran. 

                                                                                                                                                                              
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar Peserta didik 
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 1138. 



 
 

e. Pada penelitian Umi Supraptinah, Budiyono, dan Sri Subanti kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik ditinjau dari kemandirian belajar 

sedangkan pada penelitian ini kemampuan pemecahan masalah hanya 

ditinjau dari model yang telah diberikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Effie Efrida Muchlis, yaitu tentang “pengaruh 

pendekatan pendidikan matematika realistik indonesia (PMRI) terhadap 

perkembangan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 2 SD 

kartika 1.10 Padang”.40 Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang belajar 

dengan pendekatan PMRI lebih baik secara signifikan dari pada peserta didik 

yang belajar dengan pendekatan konvensional. 

       Adapun perbedaan penelitian ini dengan pelatihan yang telah dilakukan 

oleh Effie Efrida Muchlis adalah. 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Effie Efrida Muchlis menggunakan 

pendekatan PMRI sedangkan pelatihan ini tidak menekan pendekatan 

tetapi menggunakan model pembelajaran. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Effie Efrida Muchlis yang menjadi objek 

adalah peserta didik kelas 2 SD sedangkan penelitian ini adalah peserta 

didik kelas 10 SMA. 

                                                             
40 Effie Efrida Muchlis, Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI) Terhadap Perkembangan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta didik Kelas II SD Kartika 
1.10 Padang (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2012), h. 136 



 
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, 

dan Woro Sumarni, yaitu tentang “efektivitas model pembelajaran guaded 

discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah kimia”.41 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa model pembelajaran guaded 

discovery learning efektif diterapkan dalam pembelajaran kimia terhadap 

kemampuan pemecahan masalah kimia. 

       Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Nastiti 

Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, dan Woro Sumarni dengan penelitian ini 

adalah. 

a. Pada penelitian Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, dan Woro 

Sumarni hanya menggunakan model pembelajaran guaded discovery 

learning sedangkan pada penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran discovery learning dan problem based learning. 

b. Pada penelitian Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, dan Woro 

Sumarni mata pelajaran yang teliti adalah mata pelajaran kimia 

sedangkan pada penelitian ini mata pelajaran yang diteliti adalah mata 

pelajaran fisika. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh J. E. Chrisna, I. Hidayah, dan E. Pujiastuti 

yaitu tentang “analisis kemampuan pemecahan masalah melalui model 

                                                             
41 Nastiti Sulistyowati, Antonius Tri Widodo, dan Woro Sumarni, Efektivitas Model 

Pembelajaran Guaded Discovery Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Kimia 
(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012), h. 49. 



 
 

pembelajaran MMP (missouri mathematics project) ditinjau dari self 

regulated learning.” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: 1) 

kemampuan pemecah masalah peserta didik pada tes kemampuan pemecahan 

masalah materi kubus dan balok mencapai ketuntasan klasikal atau proporsi 

peserta didik yang mencapai nilai minimal 80 lebih dari 75%.42 

       Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh J. E. Chrisna, I. 

Hidayah, dan E. Pujiastuti dengan penelitian ini adalah: 

a. Pada penelitian yang dilakukan oleh J. E. Chrisna, I. Hidayah, dan E. 

Pujiastuti menggunakan model pembelajaran MMP (missouri 

mathematics project) sedangkan, pada penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran guaded discovery learning dan problem based learning. 

b. Pada penelitian yang dilakukan oleh J. E. Chrisna, I. Hidayah, dan E. 

Pujiastuti analisis kemampuan pemecahan masalahnya ditinjau dari self 

regulated learning sedangkan, pada penelitian ini kemampuan pemecahan 

masalah tidak ditinjau dari self regulated learning. 

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ninik, Hobri, dan Suharto yaitu tentang 

“analisis kemampuan pemecahan masalah untuk setiap tahap model polya dari 

peserta didik SMK Ibu Pakusari jurusan multimedia pada pokok bahasan 

program linier.” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: dalam 

                                                             
42 E. Chrisna, I. Hidayah, E. Pujiastuti, Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui 

Model Pembelajaran MMP (missouri mathematics project) Ditinjau Dari self regulated learning 
(Semarang: Unnes, 2015), h. 9 



 
 

memahami masalah, persentase peserta didik yang tergolong dalam 

kemampuan tinggi, serdang, dan rendah secara berturut-turut adalah 75%, 

12,5%, dan 12,5%; dalam pembuatan rencana penyelesaian, persentasi peserta 

didik yang tergolong kemampuan tinggi, serdang, dan rendah secara berturut-

turut adalah 40,63%, 18,75%, dan 40,62%; dalam melaksanakan rencana 

penyelesaian, persentase peserta didik yang tergolong kemampuan tinggi, 

serdang, dan rendah secara berturut-turut adalah 46,87%, 18,75%, dan 

34,38%; dalam menelaah kembali, persentase peserta didik yang tergolong 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah secara berturut-turut adalah 37,5%, 

34,38% dan 28,12%.43 

      Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Ninik, Hobri, dan 

Suharto dengan penelitian ini adalah: 

a. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ninik, Hobri, dan Suharto, analisis 

kemampuan pemecahan masalahnya menurut model Polya sedangkan 

pada penelitian ini menganalisis kemampuan pemecahan masalahnya 

menurut Young dan freedman serta Heller. 

b. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ninik, Hobri, dan Suharto, dilakukan 

terhadap peserta didik SMK sedangkan, pada penelitian ini dilakukan 

terhadap peserta didik SMA. 
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Model Polya Dari Peserta didik SMK Ibu Pakusari Jurusan Multimedia Pada Pokok Bahasan 
Program Linier (Jember: Universitas Jember, 2014), h. 67 



 
 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Minarti, dan Kusrini, yaitu tentang “analisis 

tingkat kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah bentuk soal 

cerita pada materi sistem persamaan linear dua variable.” Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa: peserta didik pada tingkat kemampuan 1 

belum mampu memahami masalah, peserta didik pada tingkat kemampuan 2 

nampaknya sudah memahami masalah namun salah dalam membuat model 

matematikanya. Sedangkan peserta didik pada tingkat kemampuan 3 sampai 

tingkat kemampuan 5 sudah mampu memahami masalah dan mampu 

mengolah informasi dari permasalahan sehingga pemahaman terhadap 

masalah dapat dilakukan dengan baik.44 

       Adapun perbedaan penelitian yang dlakukan oleh Minarti, dan Kusrini 

dengan penelitian ini adalah: 

a. Pada penelitian yang dilakukan oleh Minarti, dan Kusrini analisis 

kemampuan pemecahan masalahnya pada mata pelajran matematika 

sedangkan, pada penelitia ini analisis kemampuan pemecahan masalahnya 

pada mata pelajaran fisika. 

b. Pada penelitian yang dilakukan oleh Minarti, dan Kusrini tidak 

menggunakan model pembelajaran sedangkan, pada penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran. 

                                                             
44 Minarti, Kusrini, Analisis Tingkat Kemampuan Peserta didik Dalam Memecahkan Masalah 

Bentuk Soal Cerita Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variable (Surabaya: Universitas 
Negeri Surabaya), h. 7 



 
 

7. Penertian yang dilakukan oleh Z. Rofiqoh, Rochmad, dan A. W. Kurniasih, 

yaitu tentang “analisis kemampuan pemecah masalah peserta didik kelas X 

dalam pembelajaran discovery learning berdasarkan gaya belajar peserta 

didik”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: berdasarkan hasil 

penelitian, dari 32 peserta didik kelas X MIA 3 diperoleh bahwa 12 peserta 

didik memiliki gaya belajar converger, 6 peserta didik memiliki gaya belajar 

diverger, 6 peserta didik memiliki gaya belajar accommodator, dan 8 Peserta 

didik memiliki gaya belajar assimilator. Ini berarti peserta didik tipe gaya 

belajar converger lebih banyak jumlahnya daripada peserta didik tipe gaya 

belajar lain, peserta didik tipe converger, diverger, accommodator, dan 

assimilator mampu memahami masalah dengan mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanyakan pada masalah serta menjelaskan masalah dengan 

kalimat sendiri.45 

       Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Z. Rofiqoh, 

Rochmad, dan A. W. Kurniasih dengan penelitian ini adalah: 

a. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Z. Rofiqoh, Rochmad, dan A. 

W. Kurniasih, analisis kemampuan pemecahan masalahnya berdasarkan 

gaya belajar peserta didik sedangkan, pada penelitian ini anasis 

                                                             
45 Z. Rofiqoh, Rochmad, A. W. Kurniasih, Analisis Kemampuan Pemecah Masalah Peserta 

didik Kelas X Dalam Pembelajaran Discovery Learning Berdasarkan Gaya Belajar Peserta didik 
(Semarang: Unnes, 2016), h. 31 



 
 

kemampuan pemecahan masalah tidak berdasarkan gaya belajar peserta 

didik melainkan berdasarkan model pembelajaran yang diterapkan. 

b. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Z. Rofiqoh, Rochmad, dan A. 

W. Kurniasih, model pembelajaran yang digunakan hanya satu sedangkan 

pada peneitian ini model pembelajaran yang digunakan dua model 

pembelajaran. 

8. Pada penelitian yang dilakukan oleh Makmur Hartono, dan Sahyar, yaitu 

tentang “analisis Pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah 

fisika pada model pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran 

langsung menggunakan bantuan peta konsep”. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa: kemampuan pemecahan masalah fisika menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan 

kemampuan pemecahan masalah fisika menggunakan pembelajaran langsung 

pada materi sifat-sifat gelombang cahaya kelas XII SMA Negeri 1 Kutacane. 

Kemampuan pemecahan masalah fisika pada kelompok peserta didik konsep 

tinggi lebih baik dibandingkan kemampuan pemecahan masalah fisika pada 

kelompok peserta didik konsep rendah. Tidak terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dengan pemahaman konsep dalam meningkatkan pemecahan 



 
 

masalah fisika peserta didik pada materi sifat-sifat gelombang cahaya kelas 

XII SMAN 1 Kutacane.46 

        Adapun perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Makmur 

Hartono, dan Sahyar dengan penelitian ini adalah: 

a. Pada penelitian yang dilakukan oleh Makmur Hartono, dan Sahyar, 

analisisnya tidak hanya kemampuan pemecahan masalah fisika tetapi juga 

Pemahaman konsep sedangkan pada penelitian ini hanya menganalisis 

kemampuan pemecahan masalah. 

b. Pada penelitian yang dilakukan oleh Makmur Hartono, dan Sahyar model 

pembelajarannya yaitu berbasis masalah sedangkan pada penelitian ini 

model pembelajarannya adalah discovery learning dan problem based 

learning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Makmur Hartono, Sahyar, Analisis Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Fisika Pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Pembelajaran Langsung 
Menggunakan Bantuan Peta Konsep (Medan:Unimed, 2012), h.49 



 
 

F. Kerangka Berfikir 

 

Gambar 3. 
Kerangka Berfikir 

 
G. Hipotesis Penelitian 

      Hipotesis yang diberikan yaitu sebagai berikut: “Terdapat perbedaan antara 

model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran problem based 

learning terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik.” 

 
 
 



 
 

 
H. Definisi Oprasional Penelitian 

1. Model Pembelajaran Discovery Learning 

       Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model discovery learning di 

kelas adalah sebagai berikut. 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi 

karakteristik peserta didik (kemampuan awal, minat), mengatur topik-

topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke 

abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik 

b. Peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 

c. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian pilih salah satu masalah dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). 

d. Memberi kesempatan peserta didik mengumpulkan berbagai informasi 

yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan 

nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 

e. Mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik 

baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 

Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya. 



 
 

f. Peserta didik memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. 

g. Menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku 

untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan 

hasil verifikasi. 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

       Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model problem based 

learning di kelas adalah sebagai berikut. 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam 

pemecahan masalah yang dipilih. 

b. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

c. Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

d. Membantu peserta didik dalam  merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, model dan berbagi tugas dengan teman. 

e. Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau 

meminta kelompok presentasi hasil kerja. 

 



 
 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah 

       Kemampuan pemecahan masalah yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah peserta didik mampu mengenali masalah, menerapkan strategi, 

merencanakan strategi, dan mengevaluasi solusi. 

 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran discovery learning dan problem based learning terhadap 

kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik SMA Negeri 1 Ulubelu 

pokok bahasan gerak parabola. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

       Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ulubelu pada Kelas XI, 

dan dilaksanakan pada saat semester ganjil pokok bahasan gerak parabola. Kelas 

XI IPA 1 akan diberikan model pembelajaran discovery learning, dan Kelas XI 

IPA 2 akan diberikan model pembelajaran problem based learning.  

 
C. Metode dan Prosedur Penelitian 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif dengan quasi eksperimental design. Quasi eksperimental design yang 

digunakan adalah the matching only pretest-posttest control group design. Dalam 

desain ini dilakukan pretest dan posttest karena dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning dan problem based 

learning terhadap kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. 



 
 

       Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas sampel yang dipilih dengan 

teknik nonprobability sampling dengan jenis sampling purposive. Dua kelas 

tersebut merupakan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang menggunakan 

model pembelajaran discovery learning dan kelas yang menggunakan model 

pembelajaran problem based learning, dengan demikian bentuk desainnya seperti 

gambar 6 di bawah ini: 

 
Discovery Learning Grup M O X O 

Problem Based Learning Grup M O C O 

Gambar 4. 
The Matching Only Pretest-Posttest Control Group Design 

Keterangan: 

M : Sampel Penelitian 

X : Penggunaan Model Pembelajaran Discovery Learning 

C : Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

O : Pretest dan Posttest 

       Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI pada salah satu 

SMA Negeri di Kabupaten Tanggamus yaitu SMA Negeri 1 Ulubelu. Sampel 

pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik nonprobability sampling 

dengan jenis sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu47. Dalam penelitian ini akan dipilih dua kelas yaitu kelas 

                                                             
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 124 



 
 

XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2. Kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran discovery learning dan kelas XI IPA 2 menggunakan model 

pembelajaran problem based learning.  

       Penelitian ini bersifat kuantitatif karena peneliti ingin mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah pada hasil belajar grup discovery laerning dan 

grup problem based learning, jika diterapkan di dalam kelas yang berbeda. 

Peserta didik sebagai subjek akan diberikan pretest sebelum pembelajaran 

kemudian dilakukan posttest setelah diterapkan model pembelajaran discovery 

learning pada kelas XI IPA 1 dan model pembelajaran problem based learning di 

kelas XI IPA 2. Dari hasil posttest dan pretest tersebut peneliti membandingkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dari hasil posttest dan pretest pada 

masing-masing model pembelajaran. Peneliti juga membandingkan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik antara hasil posttest pada grup discovery 

learning dan problem based learning. 

 
D. Variabel Penelitian 

       Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi obyek 

penelitian, sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.48 Variabel dependent 

adalah variabel yang menjadi objek utama dalam penelitian. Variasi dalam 

variabel dependent dipengaruhi oleh perubahan yang   terjadi pada variable 

                                                             
48 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 82. 



 
 

indedependent. Secara sistematis variabel indedependent diberi simbol X dan 

variabel dependent diberi simbol Y. 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: 

1. Variabel bebas (X) adalah penggunaan model pembelajaran discovery 

learning dan problem based learning. 

2. Variabel terikat (Y) adalah kemampuan pemecahan maslah peserta didik. 

 
28 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

       Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ulubelu, pada semester 

ganjil tahun ajaran 2017/2018. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh 

peserta didik kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Ulubelu. Pada penelitian ini sampel 

yang digunakan adalah peserta didik kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 yang masing- 

masing berjumlah 32 siswa. Kedua kelas sebagai kelas eksperimen, kelas XI IPA 

1 diberikan model pembelajaran discovery learning dan kelas XI IPA 2 diberikan 

model pembelajaran problem based learning. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cluster random sampling. Karena 

kelompok-kelompok tersebut memiliki kemampuan yang sama. 

 

 

 

 

 



 
 

29 Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Membuat surat pra-penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung. 

b. Melaksanakan pra-penelitian di SMA Negeri 1 Ulubelu. 

c. Menyusun instrument penelitian yang meliputi rencana pelaksanaan 

pembelaran, tes kemampuan pemecahan masalah. 

d. Mendiskusikan instrument penelitian kepada dosen pembimbing skripsi. 

e. Melakukan validasi instrumen. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Melakukan penyampaian maksud, tujuan dan cara kerja penelitian 

kepada peserta didik mengenai model pembelajaran yang akan 

diterapkan. 

b. Memberikan pretest. 

c. Melakukan pembelajaran dengan menerapkan masing-masing model 

pada masing-masing kelas. 

d. Melaksanakan posttest. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Mengelola data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap 

pelaksanaan penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang 

diperoleh. 



 
 

G. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.49 Pada penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan 

posttest. 

       Untuk soal posttest aspek yang diukur yaitu aspek mengenali masalah, 

merencanakan strategi, menerapkan strategi, dan mengevaluasi solusi. Data 

posttest yang diberikan kepada peserta didik, selanjutnya diberikan penskoran 

terhadap jawaban posttest peserta didik. 

       Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penyususan Instrumen 

a. Instrumen rencan pelaksanaan pembelajaran 

       Rencana pelaksaan pembelajaran dibuat untuk satu kali pertemuan. 

Rencana pelaksaan pembelajaran tersebut disusun sesuai kurikulum 

yang diterapkan di SMA Negeri 1 Ulubelu yaitu KTSP. Rencana 

pelakasanaan pembelajaran tersebut juga disusun sesuai model 

                                                             
49 Ibid, h. 308 



 
 

pembelajaran discovery learning dan problem based learning pada 

pokok bahasan rangkaian seri dan parallel resistor. 

b. Instrumen posttest kemampuan pemecahan masalah 

       Penyusunan instrumen posttest kemampuan pemecahan masalahnya 

yaitu sebagai berikut: (1) membuat kisi-kisi soal (2) membuat soal 

sesuai kisi-kisi (3) menentukan kriteria penilaian (4) mengomunikasikan 

soal kepada pembimbing (5) menguji validitas soal kepada validator (6) 

merevisi soal. 

2. Validitas dan Realibilitas Instrumen 

       Validasi instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh 

dua validator, yaitu satu dosen jurusan pendidikan fisika IAIN Raden Intan 

Lampung dan seorang guru fisika di SMA Negeri 1 Ulubelu. Pemilihan  2 

validator ini berdasarkan pertimbangan, yaitu instrumen rencana 

pelaksanaan pembelajaran perlu divalidasi oleh ahli yang paham dengan 

ilmu fisika, atau bidang pendidikan fisika, dan instrumen rencana 

pelaksanaan pembelajaran perlu divalidasi oleh seseorang yang paham 

terhadap kondisi peserta didik di kelas pada saat pembelajaran fisika. 

Instrument dikatakan valid jika validator menyatakan bahwa instrumen 

tersebut valid. 

       Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang terdapat 

pada tiap butir soal dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soal 



 
 

dinyatakan dengan skor  dan skor total dinyatakan dengan skor , dengan 

diperolehnya indeks validitas dari setiap butir soal, maka dapat diketahui 

butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat.50 Untuk menguji validitas 

setiap butir soal digunakan rumus korelasi product moment51, yaitu: 

 

 

Keterangan: 

 = Koefisien korelasi antara variabel  dengan variable  

 = Banyak testi 

 = Simpangan terhadap rata-rata dari setiap data pada kelompok 

variabel  

 = Simpangan terhadap rata-rata dari setiap data pada kelompok 

variabel  

       Soal dapat dikatakan valid jika  tabel sedangkan soal dikatakan 

tidak valid jika  tabel. Setelah uji coba soal kepada siswa yang berada 

                                                             
50 Dian Purwanti, Pengaruh Penggunaan Model Guided Discovery Learning Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 
2015), h. 21 

51 Ibid, 



 
 

diluar sampel. Kemudian hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya dan 

diperoleh data berikut: 

Tabel 4 
Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Nomor Soal   tabel Keterangan 

1 a 0.618 0.396 Valid 

b 0.637 0.396 Valid 

C 0.648 0.396 Valid 

D 0.598 0.396 Valid 

E 0.742 0.396 Valid 

2 A 0.840 0.396 Valid 

B 0.818 0.396 Valid 

 
       Berdasarkan tabel 4, dari 2 soal yang di ujicobakan ternyata semua soal 

atau 2 soal tersebut valid, artinya 2 soal tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

       Reliabilitas suatu alat evaluasi adalah suatu alat yang memberikan hasil 

yang tetap sama (konsisten). Hasil evaluasi itu harus tetap sama (relatif 

sama) jika pengukuran diberikan pada subjek yang sama meskipun 

dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang 

berbeda pula. Tidak terpengaruh oleh pelaku, situasi, dan kondisi. Alat 

evaluasi yang reliabilitasnya tinggi disebut alat evaluasi yang reliabel.52 

                                                             
52 Ibid, h. 23 



 
 

Untuk mencari koefisien reliabilitas soal tipe uraian menggunakan rumus 

cronbach alpha,53 yaitu: 

 

Keterangan: 

 = Koefisien reliabilitas 

 = Banyak butir soal 

 = Jumlah varian skor setiap butir soal 

 = Varians skor total 

       Data dikatakan konsisten jika  tabel, sedangkan data dikatakan 

tidak konsisten jika  tabel. Setelah dilakukan uji reliabilitas ternyata 

kesimpulan yang dihasilkan adalah konsisten. Seperti pada tabel dibawah ini, 

di bawah ini juga disajikan tabel hasil uji tingkat kesukaran dan daya 

pembeda: 

Tabel 5 
Uji Reliabilitas 

 
 tabel Keterangan 

0.827 0.396 Konsisten 
 
 
 
 
 
 
                                                             

53 Ibid 



 
 

Tabel 6 
Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda 

No. Soal Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

1 1 a Sedang 40,00% 

2 b Sedang 34,29% 

3 c Sedang 40,00% 

4 d Mudah 45,71% 

5 e Sedang 60,00% 

6 2 a Sedang 51,43% 

7 b Sedang 51,43% 

 
 

3. Pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning 

       Pembelajran ini dilaksanakan di kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2, yaitu XI 

IPA 1 dengan pembelajran discovery learning dan pada kelas XI IPA 2 

dengan pembelajaran problem based learning. Pembelajaran ini 

menggunakan materi atu pokok bahasan rangkaian seri dan parallel resistor. 

Dengan menggunakan KTSP, karena sekolah tempat penelitian 

menggunakan KTSP. Penggunaan model pembelajaran dan proses 

pembelajaran sangat penting agar pembelajaran lebih bermakna. Pada 

penelitian ini agar pembelajaran discovery learning dan problem based 

learning sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana pelaksaan 

pembelajaran yang akan digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh para 

validator. 



 
 

4. Posttest dan Pretest Kemampuan Pemecahan Masalah 

       Posttest dan pretest kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diberikan merupakan soal uraian atau tertulis. Pretest dan posttest yang 

digunakan diwajibkan telah divalidasi oleh para validator. Tujuannya agar 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan. Pretest akan 

dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik diberikan posttest 

kemampuan pemecahan masalah pada pertemuan selanjutnya. Posttest 

tertulis dilaksanakan selama 60 menit pada pertemuan selanjutnya. 

H. Prosedur Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorof smirnov 

pada program SPSS 16.0 dengan taraf signifikan 5%. Adapun hipotesis 

uji kolmogorof smirnov sebagai berikut : 

 : Diterima data terdistribusi normal. 

 : Ditolak data tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

       Apabila data terdistribusi dengan normal, maka selanjutnya 

menggunakan uji homogenitas varians. Untuk menguji homogenitas 



 
 

pada penelitian ini menggunakan uji homogeneity of variances pada 

program   SPSS 17.00 dengan taraf signifikan 5%. Adapun hipotesis uji 

homogeneity of variances sebagai berikut: 

 : Tidak ada perbedaan nilai varians dari kedua kelas.  

 : Ada perbedaan nilai varians dari kedua kelas. 

c. Uji Hipotesis 

       Uji hipotesis dilaksanakan untuk menganalisis data hasil penelitian, 

setelah uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka dilaksanakan uji 

hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan jika data terdistribusi normal dan 

homogen maka uji hipotesis yang digunakan uji-t dan jika terdapat data 

tidak normal atau homogen maka digunakan uji non parametrik uji 

mann-whitney (U-tes). 

1) Uji-t 

Hipotesis Uji: 

  

  

Untuk menguji hipotesis diatas, penulis menggunakan rumus 

statistic, yaitu uji kesamaan dua rata-rata berikut:54 

 
                                                             

54 S, siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian (Jakarta: Gramedia , 2004), h.153. 



 
 

Keterangan: 

 = Nilai rata-rata posttest 

 = Nilai rata-rata pretest 

 = Jumlah peserta didik saat posttest 

 = Jumlah peserta didik saat pretest 

 = Varian posttest 

 = Varian pretest 

Kriteria pengujian: 

 diterima jika  

 ditolak jika  

2) Uji Mann-Whitney (Uji-U) 

Hipotesis uji: 

 Tidak terdapat perbedaan antara model pembelajaran 

discovery learning dan model pembelajaran problem based 

learning terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik. 

  Terdapat perbedaan antara model pembelajaran discovery 

learning dan model pembelajaran problem based learning 

terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 



 
 

Uji U Mann-Whitney dapat di pakai untuk menguji apakah terdapat 

dari dua kelompok independen yang ditarik dari populasi yang 

sama. Tes ini merupakan tes alternatif lain uji T parametrik. Tes U 

Mann-whitney ini merupakan tes non-parametrik paling kuat  

diantara  tes-tes  non-parametrik  lainnya  yang sejenis. Ada 

beberapa langkah yang harus dilalui dalam melakukan tes  ini.  

langkah-langkah yang harus dilalui sebagai berikut: 

a) Tentukan harga-harga  dan .  adalah banyak kasus 

dalam kelompok yang lebih kecil.  banyak kasus dalam 

kelompok yang lebih besar. 

b) Berilah rangking bersama skor-skor kedua kelompok itu dari 

rangking 1 hingga rangking N. rangking 1 diberi pada skor 

yang secara aljabar paling rendah dan seterusnya hingga 

rangking N. 

c) Tentukan harga U dengan cara menghitung dengan rumus55 

 

Atau 

 

                                                             
55 Budi Suyetno, Statistika Untuk Analisa Data Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 2014), 

h.236. 



 
 

Keterangan: 

 : Jumlah ranking dengan ukuran sampel 

: Jumlah ranking dengan ukuran sampel  

Kriteria pengujiannya adalah: 

 diterima jika  

 ditolak jika  

 

d. Keterlaksanaan Pembelajaran 

       Keterlaksanaan pembelajaran dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

  

Keterangan:  

KP (%) = persentase keterlaksanaan pembelajaran  

J = jumlah aktivitas pembelajaran yang terlaksana  

JP = jumlah seluruh aktivitas pembelajaran 

Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari keterlaksanaan 

pembelajaran tersebut maka dapat dilihat criteria keterlaksanaan 

pembelajaran pada tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 7 



 
 

Kriteria keterlaksanaan pembelajaran56 
Interval Persentase 
Keterlaksanaan 
Pembelajaran (KP)  

Kriteria  

KP = 0%  Tak satu kegiatan pun terlaksana  
0% < KP < 25%  Sebagian kecil kegiatan terlaksana  
25% < KP < 50%  Hampir setengah kegiatan terlaksana  
KP = 50%  Setengah kegiatan terlaksana  
50% < KP < 75%  Sebagian besar kegiatan terlaksana  
75% < KP <100%  Hampir seluruh aktivitas terlaksana  
KP = 100%  Seluruh kegiatan terlaksana  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Data Kemampuan Pemecahan Masalah Kelas Discovery Learning dan Kelas 

Problem Based Learning 

Tabel 8 
Rekapitulasi Nilai Pretest dan Posttest Kelas Discovery Learning 

Pretest Keterangan Posttest 

28,6 Nilai Tertinggi 91,4 

20,0 Nilai Terendah 37,1 

682,9 
Jumlah Nilai Keseluruhan Kelas Discovery Learning 

(   1682,9 

22,8 Rata-rata 56,1 

 
       Tabel 8 menunjukan rekapitulasi nilai pretest dan posttest pada kelas 

discovery learning. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada nilai pretest, nilai 

tertinggi yaitu sebesar 28,6, nilai terendah yaitu sebesar 20,0, dan jumlah 

nilai keseluruhan yaitu 682,9 dengan rata-rata sebesar 22,8. Sedangkan 

untuk nilai posttest, nilai tertinggi yaitu sebesar 91,4, nilai terendah yaitu 

sebesar 37,1, dan jumlah nilai keseluruhan yaitu 1682,9 dengan rata-rata 

sebesar 56,1. 

 

 



 
 

Tabel 9 
Rekapitulasi Nilai Pretest dan Posttest Kelas Problem Based Learning 

Pretest Keterangan Posttest 

28,6 Nilai Tertinggi 100,0 

20,0 Nilai Terendah 37,1 

671,4 
Jumlah Nilai Keseluruhan Kelas Problem Based 

Learning (   2111,4 

23,2 Rata-rata 72,8 

 
       Tabel 9 menunjukan rekapitulasi nilai pretest dan posttest pada kelas 

problem based learning. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada nilai pretest, 

nilai tertinggi yaitu sebesar 28,6, nilai terendah yaitu sebesar 20,0, dan 

jumlah nilai keseluruhan yaitu 671,4 dengan rata-rata sebesar 23,2. 

Sedangkan untuk nilai posttest, nilai tertinggi yaitu sebesar 100,0, nilai 

terendah yaitu sebesar 37,1, dan jumlah nilai keseluruhan yaitu 2111,4 

dengan rata-rata sebesar 72,8. 

2. Keterlaksanaan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based 

Learning 

Tabel 10 
Keterlaksaan Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Jumlah Skor Persentase 

Discovery Learning 51 91,07% 

Problem Based Learning 45 93,75% 

 



 
 

       Tabel 10 menunjukkan keterlaksanaan model pembelajaran discovery 

learning dan problem based learning didalam kelas yang dinilai oleh guru 

mata pelajaran terkait, ternyata kedua model pembelajaran yaitu model 

pembelajaran discovery learning dan problem based learning menghasilkan 

persentase keterlaksanaan pembelajaran sebesar 91,07% dan 93,75%.. 

3. Uji Normalitas Pretest dan Posttest 

       Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan karena , dengan 

bantuan SPSS 16.0. Uji normalitas ini digunakan pada kelas discovery 

learning dan kelas problem based learning. Hasilnya yaitu sebagai berikut: 

Tabel 11 
Uji Normalitas Pretest dan Posttest Kelas Discovery Learning dan Kelas 

Problem Based Learning 
Statistik 
 

Kelas Discovery 
Learning 

Kelas Problem Based 
Learning 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
Sig. 0,131 0,844 0,096 0,705 

Uji Kolmogorov-
Smirnov 

Sig 
 

Sig 
 

Sig  Sig  

Kesimpulan Normal Normal Normal Normal 

 
       Tabel 11 menunjukkan bahwa semua data mempunyai kesimpulan 

normal, baik pretest maupun posttest dari kelas discovery learning dan kelas 

problem based learning. Karena, semua data mempunyai nilai Sig . 

4. Uji Homogenitas 



 
 

       Setelah dilakukan uji normalitas dan ternyata semua data berdistribusi 

normal maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas disini 

menggunakan uji Levene’s dengan bantuan SPSS 16.0. Berikut data uji 

homogenitas dari data pretest dan posttest dari kelas discovery learning dan 

kelas problem based learning. 

Tabel 12 
Uji Homogenitas Pretest dan Posttest Kelas Discovery Learning dan Kelas 

Problem Based Learning 
Statistik Pretest Kelas Discovery 

Learning dan Kelas 
Problem Based Learning 

Posttest Kelas Discovery 
Learning dan Kelas 
Problem Based Learning 

Sig. 0,771 0,357 
Uji 
Levene’s 

Sig  Sig  

Kesimpulan Homogen Homogen 
 

       Tabel 12 menunjukkan data uji homogenitas pretest dan posttest dari 

kelas discovery learning dan kelas problem based learning. Dalam data 

tersebut kesimpulannya menunjukan data homogen semua baik itu pretest 

maupun posttest dari kelas discovery learning dan kelas problem based 

learning. Karena, semua data mempunyai nilai Sig . 

5. Uji Hipotesis 

       Setelah dilakukan uji prasyarat ternyata menghasilkan kesimpulan 

bahwa data pretest dan posttest pada kelas discovery learning dan kelas 

problem based learning berdistribusi normal dan homogen. Maka pengujian 



 
 

hipotesisnya menggunakan uji Independent-Sample T Test. Uji tersebut 

menghasilkan data sebagai berikut: 

Tabel 13 
Uji Hipotesis Hasil Pretest dan Posttest Pada Kelas Discovery Learning dan 

Kelas Problem Based Learning 
Uji Hipotesis 
Independent-Sample T 
Test 

Pretest Posttest 

Kriteria Sig.(2-tailed) 
 

Sig.(2-tailed) 
 

Sig.(2-tailed) 0,549 0,000 
Keputusan  ditolak  diterima 

 

  

  

Keterangan: 

 Tidak terdapat perbedaan antara model pembelajaran discovery 

learning dan model pembelajaran problem based learning terhadap 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

  Terdapat perbedaan antara model pembelajaran discovery learning 

dan model pembelajaran problem based learning terhadap 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

  Nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang telah diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. 



 
 

  Nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang telah diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. 

6. Uji Effect Size 

Tabel 14 
Uji Effect Pada Kelas Discovery Learning dan Kelas Problem Based 

Learning 
Kelas  Rata-

rata 
Standar 
Devisi  

Effect 
Size 

Kriteria 

Discovery Learning 33,3 179,5 -0,68 Sedang 

Problem Based 
Learning 

49,6 390,8 

 

       Tabel 14 menunjukkan hasil uji effect size pada kelas discovery learning 

dan problem based learning. Pada tabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata 

49,6, standar devisi 390,8 dengan effect size -0,68, sehingga kesimpulannya 

adalah sedang. 

 
B. Pembahasan 

      Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan cluster random 

sampling. Sampel dalam penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas XI 

IPA 1 dan kelas XI IPA 2. Pada kelas XI IPA 1 diterapkan model pembelajaran 

discovery learning dan kelas XI IPA 2 diterapkan model pembelajaran problem 

based learning. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi gerak 

parabola. Pada pembelajaran materi gerak parabola tersebut dilakukan dalam 3 



 
 

kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan selama 2 jam pertemuan baik 

pada kelas discovery learning maupun pada kelas problem based learning. Pada 

pertemuan pertama dilakukan pretest dan pemberian treatment, pada pertemuan 

keduan full dilakukan pemberian treatment, kemudian pada pertemuan ketiga 

dilakukan treatment dan posttest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan antara model pembelajaran discovery learning dan model 

pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik, dan untuk melihat manakah model pembelajaran yang efektif 

antara model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran problem 

based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

1. Hasil Pretest dan Posttest 

      Kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat dilihat dari hasil 

pretest dan posttest  yang telah dilakukan. Pretest dilakukan pada saat 

sebelum dilakukan treatment sedangkan posttest dilakukan pada saat setelah 

dilakukan treatment. Berdasar pretest yang telah dilakukan pada kelas 

discovery learning menghasilkan data bahwa nilai tertinggi yaitu sebesar 

28,6, nilai terendah yaitu sebesar 20,0, dan jumlah nilai keseluruhan yaitu 

682,9 dengan rata-rata sebesar 22,8.  Sedangkan pretest yang telah dilakukan 

pada kelas problem based learning menghasilkan data bahwa nilai tertinggi 

yaitu sebesar 28,6, nilai terendah yaitu sebesar 20,0, dan jumlah nilai 

keseluruhan yaitu 671,4 dengan rata-rata sebesar 23,2. Pada data tersebut 

dapat ditafsirkan bahwa rata-rata nilai antara kelas discovery learning dan 



 
 

kelas problem based learning menghasilkan data yang berbeda atau lebih 

besar rata-rata nilai pretest pada kelas problem based learning. Pada 

permasalahan tersebut menyatakan bahwa kemampuan awal pada kedua 

kelas tersebut berbeda yaitu lebih baik kemampuan pemecahan masalah awal 

kelas problem based learning dari pada kelas discovery learning. 

       Sedangkan untuk nilai posttest, pada kelas discovery learning nilai 

tertinggi yaitu sebesar 91,4, nilai terendah yaitu sebesar 37,1, dan jumlah 

nilai keseluruhan yaitu 1682,9 dengan rata-rata sebesar 56,1. Pada kelas 

problem based learning nilai tertinggi yaitu sebesar 100,0, nilai terendah 

yaitu sebesar 37,1, dan jumlah nilai keseluruhan yaitu 2111,4 dengan rata-

rata sebesar 72,8. Berdasarkan data yang diperoleh dapat ditafsirkan bahwa 

nilai rata-rata posttest antara kedua kelas memiliki perbedaaan yaitu lebih 

besar nilai rata-rata posttest kelas problem based learning daripada kelas 

discovery learning. Pada permasalahan tersebut menyatakan bahwa 

kemampuan awal pada kedua kelas tersebut berbeda yaitu lebih baik 

kemampuan pemecahan masalah akhir kelas problem based learning dari 

pada kelas discovery learning. 

2. .Keterlaksanaan Pembelajaran 

       Pembelajaran yang dilakukan pada masing-masing kelas yaitu kelas 

discovery learning dan kelas problem based learning sesuai dengan langkah-

langkah atau fase-fase dalam masing-masing model tersebut yaitu model 

pembelajaran discovery learning pada kelas discovery learning dan model 



 
 

pembelajaran problem based learning pada kelas problem based learning. 

Penerapan model pembelajaran pada masing-masing kelas langkah-langkah 

atau fase-fase yang sesuai dengan model pembelajaran tersebut diharapkan 

dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

a. Kelas Discovery Learning 

       Pembelajaran pada kelas discovery learning menggunakan model 

pembelajaran discovery learning. Pada kelas discovery learning  ini 

dilakukan selama 3 kali pertemuan yang pada masing-masing pertemuan 

dilakukan selama 2 jam pelajaran. Keterlaksanaan model pembelajaran 

discovery learning menunjukkan angka sebesar 91,07%. Angka 

keterlaksanan pembelajaran sebesar tersebut terjadi karena ketika 

peneliti membuat penyataan dan menjelaskan ketika pembelajaran 

peserta didik sangat antusias dan selalu mengajukan pernyataan 

terhadap peneliti sehingga pembelajaran berjalan sangat baik. Pada 

pertemuan peratama dilakukan pretest pada saat sebelum dilakukan 

pembelajaran. Pembelajaran di kelas discovery learning ini dilakukan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Pemebelajaran 

dilakukan seperti biasa yaitu diawali dengan mengucapkan salam, 

berdoa, mengabsensi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi dasar yang akan dicapai dan dilanjutkan dengan 

menyampaikan cakupan materi gerak parabola. Setelah itu dilakukanlah 

pretest. Ketika peneliti memberi tahu bahwa akan dilakukan pretest, 



 
 

peserta didik mulai kebingungan tetapi peneliti menjelaskan bahwa 

pretest ini hanya bertujuan untuk melihat kemampuan pemecahan awal 

peserta didik saja. Sehingga peserta didik mulai tenang dan mulai 

mengerjakan sebisa mereka. Setelah selesai mengerjakan pretest, peserta 

didik mengumpulkan hasil pretest mereka. Setelah itu masuk ke fase 

pertama pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

discovery learning yaitu fase pemberian rangsangan (stimulation). 

Tahapan pertama, yaitu stimulation, dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang 

merangsang siswa untuk berpikir serta dapat mendorong eksplorasi57. 

Pada fase ini peneliti menendang gulungan kertas yang 

diperumpamakan bola didepan kelas dengan sudut awal tertentu, dan 

peserta didik memperhatikan percobaan yang dilakukan peneliti. 

Kemudian peneliti menanyakan kepada peserta didik mengapa gulungan 

kertas tersebut bergerak seperti parabola. Peserta didik mulai menjawab 

sebisa mereka walaupun jawabannya hanya sekedarnya. Tetapi peneliti 

sangat mengapresiasi peserta didik yang berani menjawab. Kemudian 

peneliti menyuruh peserta didik untuk menuliskan jawaban mereka 

sebagai hipotesis awal. Kemudiaan peneliti membagi peserta didik 
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kedalam beberapa kelompok. Kegiatan-kegiatan ini termasuk dalam fase 

pemberian rangsangan (stimulation) serta identifikasi masalah (problem 

statement). Tahapan kedua, problem statement, siswa diberikan 

tanggung jawab untuk merumuskan hipotesis atas pertanyaan-

pertanyaan yang telah diidentifikasi58. Seteleh membagi oeserta didik 

dalam beberapa kelompok, lalu peneliti membagika LKPD kepada 

peserta didik. LKPD tersebut dibuat agar mempermudah pembelajaran 

dan mempermudah pencapaian tujuan pemebelajaran. LKPD dapat 

berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun 

panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk 

panduan eksperimen dan demonstrasi59. Lembar Kerja Siswa merupakan 

sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam meningkatkan 

keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses belajar-mengajar60. Pada 

fase pengumpulan data (data collection) dan pengolahan data (data 

processing), peneliti membimbing peserta didik dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD tersebut, yaitu diantara pengertian 

gerak parabola kemudian penyebab terjadinya dan komponen-

komponen fisika dalam gerak parabola. Tanpa penjelasan oleh peneliti 
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Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 2. 



 
 

peserta didik telah mengerti bagaimana cara mengerjakan LKPD 

tersebut. Bersama dengan peneliti peserta didik mulai mendiskusikan 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Pada 

pembelajaran discovery siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang 

memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip-prinsip untuk 

diri mereka sendiri61. Setelah peserta didik selesai mendiskusikan LKPD 

tersebut, peneliti menyuruh untuk salah satu kelompok agar 

mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut, dan keloompok lain 

membandingkan serta menanggapi hasil presentasi tersebut. Dengan 

diskusi kelompok siswa akan lebih mengingat apa yang didiskusikan 

daripada menerima penjelasan dari guru62. Pada fase ini peserta didik 

sangat antusiaa dan sangat menikmati pembelajaran karena mereka 

dituntut aktif dalam pemebelajaran. Fase ini termasuk dalam fae 

pembuktian (verification). Setelah mereka memilki pendapat masing-

masing, peneliti membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan 

dari masalah yang telah terjadi dan menjawab hipotesis yang telah 

dibuat diawal pembelajaran. Peneliti menjelaskan secara rinci dan 
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mengaikat dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik mudah 

untuk memahami. Fase ini masuk kedalam fase menarik kesimpulan 

(generalization). Setelah peserta memahami pembelajaran, peneliti 

memberikan contoh soal dan sekaligus menjawabnya dengan 

berpedoman tahap-tahap pemecahan masalah, sehingga peserta didik 

mampu mengerti tahap-tahap dalam pemecahan masalah yang baik. 

Pada akhir pembelajaran peserta didik diberika tes kecil yang dikerjakan 

didalam kelas dan tugas kecil untuk pembelajaran pad pertemuan 

selanjutnya. Pada pertemuan yang kedua pembeljaran dilakukan sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat dan menggunakan LKPD yang telah 

dibuat pula, dengan melajutkan pemeblajran gerak parabola yaitu 

tentang menentukan syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik 

terjauh pada gerak parabola. Pada pertemuan ketiga dilakukan posttest. 

Posttest tersebut bertujuan untuk melihat kemampuan pemecahan 

masalah akhir atau setelah dilakukan perlakuan peserta didik. Soal yang 

diberika sama ketika pretest. Kesamaan soal tersebut agar alat pengukur 

awal dan alat pengukur akhir sama sehingga hasilnya dapat dianalisis. 

b. Kelas Problem Based Learning 

       Pada kelas problem based learning diterapkan model pembelajaran 

problem based learning. Pembelajaran pada kelas problem based 

learning ini dilakukan selama 3 kali pertemuan yang masing-masing 

pertemuan dilakukan selama 2 jam pelajaran. Keterlaksanaan model 



 
 

pembelajaran problem based learning menunjukkan angka sebesar 

93,75%. Angka keterlaksanan pembelajaran sebesar tersebut terjadi 

karena ketika peneliti membuat penyataan dan menjelaskan ketika 

pembelajaran peserta didik sangat antusias dan selalu mengajukan 

pernyataan terhadap peneliti sehingga pembelajaran berjalan sangat 

baik. Pada pertemuan peratama dilakukan pretest pada saat sebelum 

dilakukan pembelajaran. Pembelajaran di kelas discovery learning ini 

dilakukan sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. 

Pemebelajaran dilakukan seperti biasa yaitu diawali dengan 

mengucapkan salam, berdoa, dan mengabsensi. Setelah itu dilakukanlah 

pretest. Ketika peneliti memberi tahu bahwa akan dilakukan pretest, 

peserta didik mulai kebingungan tetapi peneliti menjelaskan bahwa 

pretest ini hanya bertujuan untuk melihat kemampuan pemecahan awal 

peserta didik saja. Sehingga peserta didik mulai tenang dan mulai 

mengerjakan sebisa mereka. Setelah selesai mengerjakan pretest, peserta 

didik mengumpulkan hasil pretest mereka. Setelah itu pembelajaran 

dilanjutkan dengan menerapkan fase-fase pada model pembelajran 

problem based learning. Fase pertama yaitu fase orientasi peserta didik 

pada masalah. Pada fase ini peneliti memberika pertanyaan kepada 

peserta didik, yaitu pertanyaannya seperti “pernahkah kalian melihat 

peraminan sepak bola? Lalu mengapa bola yang tending oleh salah satu 

pemain membentuk gerak parabola?”, dengan pertanyaan tersebut 



 
 

sehingga peserta didik tertarik untuk mengikuti pembelajaran, dan 

sangat antusias untuk menjawab pertanyaan tersebut karena 

menggunakan contoh kegiatan sehari-hari.nProses pembelajaran PBL 

ditandai dengan adanya masalah (dapat dimunculkan oleh siswa maupun 

guru)63. Setelah peneliti menciptakan kegaduhan peserta didik kemudian 

peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang 

akan dicapai dan dilanjutkan dengan menyampaikan cakupan materi 

gerak parabola. Pada fase kedua yaitu fase mengorganisasi peserta didik, 

peneliti menyajikan masalah kepada peserta didik yaitu dengan 

melakukan percobaan mendang gulungan kertas dengan sudut tertentu 

sehingga menghasilkan gerak parabola. Dengan percobaan tersebut 

peneliti mengarahkan peserta didik untuk bertanya tentang demostrasi 

yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada fase ini peserta didik sangat 

antusias dalam mengajukan pertanyaan. Peneliti menyuruh peserta didik 

untuk membuat hipotesis awal tentang demonstrasi yang telah dilakukan 

peneliti yaitu tentang bagaimana gerak parbola dapat terjadi dan apa 

penyebab gerak parabola tersebut terjadi dan komponen fisika apa saja 

yang ada dalam jalur gerak parabola. Lalu peneliti membagi peserta 

didik dalam beberapa kelompok. Melalui PBL dengan anggota 

kelompok yang heterogen memungkinkan siswa untuk saling bertukar 
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pikiran, bekerjasama untuk memecahkan masalah64. Setelah kelompok 

peserta didik terbentuk, peneliti langsung membagika LKPD kepada 

setiap kelompok. LKPD tersebut dibuat agar memudahkan peserta didik 

dalam pembelajaran. Peneliti membimbing peserta didik untuk 

melakukan penyelidikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ada didalam LKPD tersebut, dan membantu menyimpulkan hasil diskusi 

sehingga dapat disalin kedalam LKPD. Pada fase ini perserta didik 

sangat menikmati pembelajaran karena pembelajaran dilakukan dengan 

berkelompok sehingga bimbingan peneliti tepat sampai pada peserta 

didik. Fase ini masuk kedalam fase membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok. Setelah hasil diskusi telah disimpulkan, peneliti meminta 

peserta didik untuk mempresentikan hasil diskusi kelompok. Pada fase 

ini peserta didik sangat memperhatikan kelompok lain yang sedang 

mempresentasikan hasil kelompok mereka. Fase ini termasuk dalam fase 

mengembangkan dan mnyajikan artefak dan memamerkannya. Setelah 

mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Peneliti membimbing 

peserta didik untuk menyimpulkan dari semua hasil diskusi masing-

masing kelompok dan member pengut dengan menjelaskan materi gerak 

parabola secara rinci. Fase ini masuk kedalam fase analisis dan evaluasi 

proses pemecahan masalah. Pada akhir pembelajaran peserta didik 
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diberika tes kecil yang dikerjakan didalam kelas dan tugas kecil untuk 

pembelajaran pad pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan yang kedua 

pembeljaran dilakukan sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan 

menggunakan LKPD yang telah dibuat pula, dengan melajutkan 

pemeblajran gerak parabola yaitu tentang menentukan syarat benda 

mencapai titik tertinggi dan titik terjauh pada gerak parabola. Pada 

pertemuan ketiga dilakukan posttest. Posttest tersebut bertujuan untuk 

melihat kemampuan pemecahan masalah akhir atau setelah dilakukan 

perlakuan peserta didik. Soal yang diberika sama ketika pretest. 

Kesamaan soal tersebut agar alat pengukur awal dan alat pengukur akhir 

sama sehingga hasilnya dapat dianalisis. Pada pembelajaran dengan 

mengunakan model pembelajaran problem based lesarning, peserta 

didik lebih aktif dan lebih bias madiri dibandingkan dengan 

pembelajaran pada kelas discovery learning. 

3. Uji Normalitas, Homogenitas, dan Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan karena , 

dengan bantuan SPSS 16.0. Uji normalitas ini digunakan pada kelas 

discovery learning dan kelas problem based learning. Pada tabel 11 

dapat dilihat bahwa semua uji normalitas baik itu pretest atau posttest 



 
 

pada kedua kelas menghasilkan kesimpulan normal atau nilai Sig 

. 

b. Uji Homogenitas 

       Setelah dilakukan uji normalitas dan ternyata semua data 

berdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji 

homogenitas disini menggunakan uji Levene’s dengan bantuan SPSS 

16.0. Tabel 12 menunjukkan data uji homogenitas pretest dan posttest 

dari kelas discovery learning dan kelas problem based learning. Dalam 

data tersebut kesimpulannya menunjukan data homogen semua baik itu 

pretest maupun posttest dari kelas discovery learning dan kelas problem 

based learning. Karena, semua data mempunyai nilai Sig . 

c. Uji Hipotesis 

       Setelah dilakukan uji prasyarat ternyata menghasilkan kesimpulan 

bahwa data pretest dan posttest pada kelas discovery learning dan kelas 

problem based learning berdistribusi normal dan homogen. Maka 

pengujian hipotesisnya menggunakan uji Independent-Sample T Test. 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat nilai rata-rata pretest pada 

kelas discovery learning dan problem based lesarning adalah berturut-

turut sebesar 22,8 dan 23,2. Pada uji hipotesis untuk hasil pretest pada 

kedua kelas yaitu kelas discovery learning dan problem based lesarning 

menunjukkan angka sig. (2-tailed) 0,549, dengan angka sig. (2-tailed) 



 
 

sebesar 0,549 tersebut maka sig. (2-tailed)  maka menghasilkan 

kesimpulan bahwa hasil pretest pada kedua kelas tersebut yaitu kelas 

discovery learning dan problem based lesarning kemampuan 

pemecahan masalahnya adalah sama. Pretest tersebut dilakukan 

sebelum pembelajaran atau sebelum dilakukan treatment pada masing-

masing kelas tersebut yaitu kelas discovery learning dan problem based 

lesarning. Setelah pemberian treatment dilakukan pada masing-masing 

kelas yaitu kelas discovery learning dengan model pembelajaran 

discovery learning kelas problem based lesarning dengan model 

pembelajaran problem based lesarning dilakukanlah posttest untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah pada masing-masing 

kelas.tersebut. Soal posttest yang diberikan sama halnya dengan soal 

pretest yang dilakukan saat sebelum pemberian treatment. Pada hasil uji 

hipotesisi terlihat bahwa hasil sig. (2-tailed) 0,000, dengan angka sig. 

(2-tailed)  dan nilai rata-rata posttest pada kelas discovery 

learning dan problem based lesarning adalah 56,1 dan 72,8, dengan 

demikian kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kelas discovery learning dan problem based lesarning. Hal itu 

menunjukkan bahwa kelas problem based lesarning dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based 

lesarning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta 



 
 

didik lebih baik dari kelas discovery learning dengan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran discovery learning. 

4. Uji Effect Size 

       Pada tabel uji effect size menunjukkan bahwa effect size antara kelas 

discovery learning dan kelas problem based lesarning menunjukkan angka -

0,68, tanda minus (-) tersebut menunjukkan bahwa kelas problem based 

lesarning dengan model pembelajaran problem based lesarning lebih baik 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah daripada kelas 

discovery learning dengan model pembelajaran discovery learning. 

       Pada penelitian yang dilakukan oleh Umi Supraptinah, Budiyono, dan 

Sri Subanti, hasil analisis menunjukkan bahwa model PBL dengan 

pendekatan saintifik menghasilkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang lebih baik dari pada model DL maupun TTW dengan 

saintifik65. Menurut Karatas dan Baki, siswa yang menerima pembelajaran 

berbasis pemecahan masalah sukses menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah dibandingkan dengan siswa yang menerima pembelajaran tanpa 

pemecahan masalah sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah dapat ditanamkan melalui proses pembelajaran. Sedangkan salah 

satu kelebihan PBL menurut Ngalimun adalah bahwa dengan PBL siswa 
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(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 1143 



 
 

dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan 

mengaplikasikan dalam konteks yang relevan yang berarti bukan hanya teori 

tetapi juga dalam konteks nyata66. Terjadinya peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah pada siswa disebabkan karena model PBL 

memungkinkan siswa dapat meningkatkan kemandirian dalam berpikir 

menganalisa permasalahan. Kemampuan menganlisa permasalahan 

menyebabkan siswa mampu memecahkan masalah. Pendapat ini sejalan 

dengan pendapat Gagne menyatakan “kemampuan pemecahan masalah 

merupakan seperangkat prosedur atau strategi yang memungkinkan 

seseorang dapat meningkatkkan kemandirian dalam berpikir”. Selain itu, 

ditahap selanjutnya guru mengkoreksi dengan seksama jawaban yang benar, 

untuk disempurnakan sesuai dengan konsep pemecahan masalah. Dengan 

demikian, bimbingan belajar mampu meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah pada pembelajaran. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu 

Ahmadi, menyatakan ”bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian 

bantuan terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya untuk meningkatkan hasil belajar siswa”.67 

Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa 
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67 Gd. Gunantara , Md Suarjana , Pt. Nanci Riastini, Penerapan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 
Kelas V, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2014),  



 
 

untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan 

masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial 

dari materi kuliah atau materi pelajaran68. Jadi selain model pembelajaran 

yang terapkan bimbingan oleh guru juga menjadi salah satu yang terpenting 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

       Berdasarkan penelitian-penilitian yang terdahulu dan penelitian yang 

saya lakukan menunjukkan bahwa model pembeljaran problem based 

learning lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran discovery 

learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik. Proses pembelajaran dengan menggunakan PBL sebaiknya akan lebih 

optimal jika guru menyediakan atau memfasilitasi peserta didik dengan 

berbagai referensi, karena hal ini akan mempermudah peserta didik dalam 

menentukan solusi terbaik memecahkan masalah69. 

5. Temuan Penelitian 

a. Hasil LKPD 
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(b) 

Gambar 5 
Hasil Lembar Kerja Peserta Didik Poin A (a) Kelas Discovery Learning 

dan (b)  Kelas Problem Based Learning 
 
       Berdasarkan temuan yang ditemui ketika penelitian yaitu ketika 

peserta didik mengisi LKPD yang telah diberikan oleh peneliti dapat 

dilihat bahwa pada proses pembelajaran kelas discovery learning peserta 

didik kurang tepat dalam menjawab LKPD pada poin A seperti pada 

gambar 5. Tetapi hal yang berbeda ditunjukkan dalam kelas problem 

based learning, bahwa pada kelas tersebut peserta didik lebih komplek 

dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD poin A mereka 

seperti terdapat pada gambar 6, dan jawaban yang dituliskan lebih 

mendekati tepat dibandingkan dengan jawaban pada LKPD kelas 

discovery learning. Hal yang sama juga ditunjukan pada LKPD poin B 

pada masing-masing kelas bahwa pada kelas discovery learning 

menunjukkan bahwa jawaban yang dituliskan pada LKPD mereka 

kurang tepat dan pada kelas problem based learning menunjukkan 

bahwa jawan pada LKPD mereka lebih komplek dan mendekati benar, 

karena mereka menjawab dengan melibatkan sudut  awal dan kecepatan 

awal. Sedangkan sudut awal dan kecepatan awal dalam gerak parabola 



 
 

itulah yang menyebabkan terjadinya gerak parabola. Seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 

(b) 
Gambar 6 

Hasil Lembar Kerja Peserta Didik Poin B (a) Kelas Discovery Learning 
dan (b)  Kelas Problem Based Learning 

 
       Perbedaan tersebut terjadi karena pada pembelajaran, penggunaan 

model PBL dalam proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan 

menyenangkan bagi siswa karena siswa lebih mengerti tentang hal-hal 

yang sering dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

aktivitas ilmiah siswa dalam proses pembelajaran akan berpengaruh 

pada pertumbuhan aspek psikomotoriknya. Model Problem Based 

Learning dapat mengubah siswa dari menerima informasi pasif menjadi 

aktif (student centered). Model ini memungkinkan siswa untuk 

memperoleh pengetahuan baru dalam pemecahan masalah. Dalam 

Problem Based Learning, sikap siswa seperti pemecahan masalah, 



 
 

berpikir, bekerja kelompok, komunikasi dan informasi berkembang 

secara positif.70 

b. Hasil Pretest dan Posttest 

 

 

 

 

 
                                      (a)                                                  (b) 

Gambar 7 
Hasil Pretest Peserta Didik (a) Kelas Discovery Learning dan(b) Kelas 

Problem Based Learning 
 

       Berdasarkan hasil pretest yang telah dilakukan pada gambar 7 dapat 

dilihat bahwa peserta didik dalam kelas problem based learning, peserta 

didik dalam menyelesaikan masalah berdasarkan tahap-tahap 

pemecahan masalah meurut Young dan Freedman serta Heller dkk telah 

sampai pada tahap mengenali masalah yaitu membuat daftar besaran 

yang diketahui. Sedangkan kelas discovery learning belum ada tahap 

kemampuan pemecahan yang terpenuhi, ini dapat dikatakan bahwa 

kemampuan pemecahan awal peserta didik kelas problem based 
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learning lebih baik dibandigkan dengan peserta didik kelas discovery 

learning. 

 

 

 
(a)                                                    (b) 

Gambar 8 
Hasil Posttest Peserta Didik (a) Kelas Discovery Learning dan(b) Kelas 

Problem Based Learning 
 

       Pada hasil posttest (gambar 8) ditunjukkan bahwa hasil pemecahan 

masalah peserta didik pada masing-masing kelas yaitu kelas discovery 

learning dan kelas problem based learning, menunjukkan bahwa 

berdasarkan tahap-tahap pemecahan masalah menurut Young dan 

Freedman serta Heller dkk dapat dilihat bahwa pada tahap mengenali 

masalah peserta didik telah tercapai pada masing-masing kelas baik 

kelas discovery learning dan kelas problem based learning. 

 

 

 

 
(a)                                                   

                                               
 
                                                                          (b) 

Gambar 9 
Hasil Posttest Peserta Didik (a) Kelas Discovery Learning dan(b) Kelas 

Problem Based Learning 
 



 
 

       Pada gambar 9 menunjukkan bahwa lanjutan tahapan pemecacahan 

masalah menurut Young dan Freedman serta Heller dkk pada masing-

masing kelas yaitu kelas discovery learning dan kelas problem based 

learning telah tepenuhi baik itu merencanakan strategi maupun 

menerapkan strategi. Pada merencanakan strategi dapat dilihat bahwa 

peserta didik mampu menuliskan persamaan yang akan digunakan 

dalam memecahkan masalah tersebut, sedangkan dalam menerapkan 

strategi dapat dilihat bahwa peserta didik mampu mensubtitusikan 

besaran kedalam persamaan. Tahapan pemecahan masalah yang terakhir 

menurut Young dan Freedman serta Heller dkk adalah mengevaluasi 

solusi. Pada mengevaluasi solusi tersebut pada kelas problem based 

learning, peserta didik telah mampu memenuhinya, yitu dengan 

menuliskan satuan yang tepat bagi jawaban mereka. Sedangkan pada 

kelas discovery learning, peserta didik tidak mampu menuliskan satuan 

yang tepat untuk jawaban mereka, sehingga peserta didik hanya sampai 

pada tahap menerapkan strategi. Sedangkan pada kelas problem based 

learning peserta didik mampu memenuhi tahap-tahap pemecahan 

masalah seluruhnya yaitu memenuhi tahap mengenali masalah dengan 

menuliskan daftar besaran yang diketahui, tahap merencanakan strategi 

dengan menentukan persamaan yang tepat, tahap menerapkan strategi 

dengan mensubstitusi nilai besaran yang diketahui kepersamaan, dan 

yang terakhir tahap mengevaluasi solusi dengan mengevaluasi satuan, 



 
 

karena kemampuan pemecahan masalah yang baik adalah kemampuan 

pemecahan masalah yang memenuhi seluruh tahap-tahap dalam 

pemecahan masalah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kemampuan pemecahan akhir peserta didik kelas problem based 

learning lebih baik dibandigkan dengan peserta didik kelas discovery 

learning. 

      Pada penelitian ini terungkap bahwa PBL memberikan pengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumya, 

bahwa penelitian Lestari mengungkapkan bahwa model PBL memberikan 

pengaruh positif terhadap prestasi belajar fisika siswa. Penerapan model 

PBL yang menyajikan permasalahan-permasalahan nyata dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta dapat mengasah 

kemampuan problem solving yang berdampak positif terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Purnamaningrum yang me-nyatakan bahwa model Pembelajaran PBL dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran yang 

mana dengan pembelajaran berdasarkan masalah yang nyata dalam 

kehidupan sehari-hari/kontekstual dengan adanya pemecahan masalah yang 

akan mengasah kemampuan berpikir siswa.71 Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pronoto menyatakan bahwa terdapat perbedaan keaktifan 
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siswa pada penerapan model Problem based learning dengan guided 

discovery learning. PBL lebih memberi kesempatan kepada siswa untuk 

aktif dan berinisiasi mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas selama 

pembelajaran.72 Penelitian Efha Rifqi Ash Shidqi menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning lebih tinggi dibandingkan 

yang pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning73, kemampuan pemecahan masalah adalah bagian dari berfikir 

kritis. Penelitian Slamet Rochmad Nurochim menyatakan bahwa penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning menghasilkan hasil belajar 

siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Salatiga lebih baik dibandingkan model 

pembelajaran Discovery Learning74, hasil belajar baik adalah dapak dari 

kemampuan pemecahan masalah yang baik 

 

 

 

 
                                                             

72 Pranoto, Harlita, Slamet Santosa, Perbandingan Model Pembelajaran Problem Based 
Learning dan Guided Discovery Learning terhadap Keaktifan Siswa Kelas X SMA (Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret 2017), h. 21 

73 Efha Rifqi Ash Shidqi, Tedi Rusman, Nurdin, Perbandingan Berpikir Kritis antara PBL 
dan Dl dan Hubungan dengan Hasil Belajar (Lampung: Universitas Lampung) 

74 Slamet Rochmad Nurochim, Erlina Prihatnani, Perbedaan Penerapan Problem Based 
Learning dan Discovery Learning Ditinjau dari Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Viii SMP N 8 
Salatiga (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2018), h. 145 



 
 

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penilitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa: 

1. Pada hasil uji hipotesisi terlihat bahwa hasil sig. (2-tailed) 0,000, dengan 

angka sig. (2-tailed)  dan nilai rata-rata posttest pada kelas discovery 

learning dan problem based lesarning adalah 56,1 dan 72,8, dengan 

demikian kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelas discovery learning dan problem based lesarning. 

2. Hal itu menunjukkan bahwa kelas problem based learning dengan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik lebih 

baik dari kelas discovery learning dengan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran discovery learning.  

B. Saran 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang akan saya 

sampaikan bagi guru yaitu guru harus menggunakan model pembelajaran ketika 

melakukan pembelajaran sehingga pembelajran dapat terarah. Bagi peneliti lain 

silahkan meneliti dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning 

dan model pembelajaran problem based learning dengan materi yang berbeda. 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Ulubelu 

Kelas / Semester : XI (Sebelas) / Semester I 

Mata Pelajaran : FISIKA 

Grup   : Discovery Learning 

 

A. Standar Kompetensi 
Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

 

C. Indikator Menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan gerak parabola.  Menentukan persamaan kecepatan dan posisi pada gerak parabola.  Menentukan syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik terjauh.  Mengaplikasikan gerak parabola pada kehidupan sehari-hari.  
1. Menganalisis besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan pada perpaduan gerak 

parabola dengan menggunakan vektor 

2. Menganalisis persamaan kecepatan dan posisi pada gerak parabola. 

3. Menganalisis syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik terjauh. 

4. Menyelesaikan masalah pada gerak parabola. 

 



 
 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.1. Peserta didik dapat mengetahui besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan 

pada perpaduan gerak parabola dengan menggunakan vektor 

2.1. Peserta didik dapat mengetahui persamaan kecepatan gerak parabola dalam arah 

sumbu  dan  

3.1. Peserta didik dapat mengetahui syarat tinggi maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

3.2. Peserta didik dapat mengetahui waktu yang diperlukan benda untuk mencapai 

tinggi maksimum pada gerak parabola. 

3.3. Peserta didik dapat mengetahui syarat jarak maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

4.1. Peserta didik dapat mengetahui besaran yang ditanyakan dalam menyelesaikan 

masalah pada gerak parabola. 

4.2. Peserta didik dapat mengetahui persamaan yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah pada gerak parabola. 

4.3. Peserta didik dapat mensubtitusikan nilai besaran ke dalam persamaan gerak 

parabola. 

4.4. Peserta didik dapat mengevaluasi kesesuaian dengan konsep gerak parabola. 

 

E. Metode Pembelajaran 

30 Model : Discovery Learning 

31 Metode : Diskusi kelompok, dan Ceramah 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan Pertama 

 

 

 

 

 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Kegiatan Awal 

1 Mengucapkan salam dan 
berdoa 

Menjawab salam dan ketua 
kelas memimpin doa 

30 
menit 

2 Mengabsensi peserta didik Menyebutkan yang tidak 
hadir 

3 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 

Mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan 
guru 

4 Menyampaikan cakupan materi 
gerak parabola  

 

5 Memberikan pretest materi 
gerak parabola 

Mengerjakan pretest materi 
gerak parabola 

Fase 1: Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

6 Membuat pernyataan: 

 Apakah anda pernah bermain 
bola / lempar lembing/ 
menyaksikan rudal/ mariam 
ditembakkan? Sudut berap 
agar bola/ lembing/ peluru 
dapat mencapai jarak yang 
sejauh mungkin? 

Memperhatikan, 
mendengarkan, dan 
menjawab pertanyaan 

7 Menendang sebuah gulungan 
kertas (yang di perumpamakan 
bola) di depan kelas dengan 
sudut awal tertentu. 

Memperhatikan, dan 
mengamati apa yang 
dilakukan guru 

Kegiatan Inti 

Fase 2: Identifikasi Masalah (Problem statement) 40 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

1 Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengemukan persepsinya dan 
mengajukan pertanyaan 
mengenai kegiatan yang telah 
dilakukan guru 

Mengemukan persepsinya 
dan mengajukan pertanyaan 
mengenai kegiatan yang 
telah dilakukan guru 

menit 

2 Membagi peserta didik dalam 
kelompok-kelompok 

Bergabung dengan kelompok 
yang telah ditetapkan oleh 
guru 

Fase 3: Pengumpulan Data (Data Collection) 

3 Membagikan LKPD I pada 
setiap kelompok serta 
memberikan bimbingan kepada 
peserta didik untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dalam 
LKPD I tentang menunjukkan 
peristiwa gerak parabola dan 
menentukan persamaan 
kecepatan dan posisi pada 
gerak parabola 

Mengumpulkan data/ 
informasi dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
dalam LKPD I tentang 
menunjukkan peristiwa 
gerak parabola dan 
menentukan persamaan 
kecepatan dan posisi pada 
gerak parabola 

Fase 4: Pengolahan Data (Data Processing) 

4 Memberikan bimbingan kepada 
peserta didik dalam kelompok 
diskusi untuk menganalisis 
informasi/ jawaban yang telah 
diperolehnya dalam LKPD I 

Dalam kelompok diskusi 
untuk menganalisis 
informasi/ jawaban yang 
telah diperolehnya dalam 
LKPD I 

Fase 5: Pembuktian (Verification) 

5 Memilih salah satu kelompok 
untuk ke depan 

Kelompok yang terpilih 
mempresentasikan hasil 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya pada LKPD I dan 
kelompok lain menanggapi dan 
mengutarakan hasil diskusi 
kelompoknya, guna mencari 
kesamaan, kelebihan dan 
kekurangannya 

diskusi kelompoknya pada 
LKPD I dan kelompok lain 
menanggapi dan 
mengutarakan hasil diskusi 
kelompoknya, guna mencari 
kesamaan, kelebihan dan 
kekurangannya 

Masing-masing perwakilan 
kelompok mengutarakan 
temuan pada LKPD I dari 
hasil kelompok lain 
dibandingkan dengan hasil 
kelompoknya 

Kegiatan Akhir 

Fase 6: Menarik Kesimpulan/ Generalisasi (Generalization) 20 
menit 

1 Membimbing peserta didik 
untuk membuat kesimpulan 
dari jawaban yang benar atas 
pertanyaan-pertanyaan pada 
LKPD I, sekaligus memberi 
penguatan dengan menjelaskan 
secara rinci analisis vektor pada  
persamaan kecepatan dan posisi 
benda gerak parabola. 

Melalui bimbingan guru 
membuat kesimpulan dari 
jawaban yang benar atas 
pertanyaan-pertanyaan pada 
LKPD I, sekaligus mencatat 
penguatan yang diberikan 
guru 

3 Memberikan tes kecil yaitu: 

 Sebuah bola ditendang 
dengan sudut elevasi  
dan kecepatan awal 

. Tentukan 
kecepatan bola setelah  

Mengerjakan tes kecil yang 
diberikan guru 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

detik! ( , 
) 

4 Memberikan tugas rumah 
kepada peserta didik 

• Seorang murid menendang 
bola dengan kecepatan awal 
pada arah vertical  dan 
kecepatan awal pada arah 
mendatar . 
Tentukanlah besar kecepatan 
awal bola tersebut! 

Mencatat tugas yang 
diberikan guru 

5 Mengucapkan salam kepada 
peserta didik 

Menjawab ucapan salam dari 
guru 

 

Pertemuan Kedua 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Kegiatan Awal 

1 Mengucapkan salam dan berdoa Menjawab salam dan ketua 
kelas memimpin doa 

15 
menit 

2 Mengabsensi peserta didik Menyebutkan yang tidak 
hadir 

4 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 

Mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan 
guru 

Fase 1: Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

5 Membuat pernyataan Mendengarkan apa yang di 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

 Ketika bola ditendang dengan 
sudut tertentu maka dia akan 
membentuk gerak parabola, 
apa saja syarat benda mencapai 
titik tertinggi dan titik terjauh? 

jelaskan guru 

Kegiatan Inti 

Fase 2: Identifikasi Masalah (Problem statement) 50 
menit 

1 Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengemukan 
persepsinya dan mengajukan 
pertanyaan mengenai pernyataan 
yang telah dinyatakan guru 

Mengemukan persepsinya 
dan mengajukan 
pertanyaan mengenai 
pernyataan yang telah 
dinyatakan guru 

2 Membagi peserta didik dalam 
kelompok-kelompok 

Bergabung dengan 
kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru 

Fase 3: Pengumpulan Data (Data Collection) 

3 Membagikan LKPD II pada 
setiap kelompok serta 
memberikan bimbingan kepada 
peserta didik untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dalam 
LKPD II tentang menentukan 
syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh pada 
gerak parabola 

Mengumpulkan data/ 
informasi dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
dalam LKPD I tentang 
menentukan syarat benda 
mencapai titik tertinggi dan 
titik terjauh pada gerak 
parabola 

Fase 4: Pengolahan Data (Data Processing) 

5 Memberikan bimbingan kepada 
peserta didik dalam kelompok 
diskusi untuk menganalisis 
informasi/ jawaban yang telah 

Dalam kelompok diskusi 
untuk menganalisis 
informasi/ jawaban yang 
telah diperolehnya dalam 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

diperolehnya dalam LKPD II LKPD II 

Fase 5: Pembuktian (Verification) 

6 Memilih salah satu kelompok 
untuk ke depan 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya pada LKPD II dan 
kelompok lain menanggapi dan 
mengutarakan hasil diskusi 
kelompoknya, guna mencari 
kesamaan, kelebihan dan 
kekurangannya 

Kelompok yang terpilih 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya pada 
LKPD II dan kelompok 
lain menanggapi dan 
mengutarakan hasil diskusi 
kelompoknya, guna 
mencari kesamaan, 
kelebihan dan 
kekurangannya 

Masing-masing perwakilan 
kelompok mengutarakan 
temuan pada LKPD II dari 
hasil kelompok lain 
dibandingkan dengan hasil 
kelompoknya 

Kegiatan Akhir 

Fase 6: Menarik Kesimpulan/ Generalisasi (Generalization) 25 
menit 

1 Membimbing peserta didik untuk 
membuat kesimpulan dari 
jawaban yang benar atas 
pertanyaan-pertanyaan pada 
LKPD II, sekaligus memberi 
penguatan dengan menjelaskan 
secara rinci cara menentukan 
syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh pada 

Melalui bimbingan guru 
membuat kesimpulan dari 
jawaban yang benar atas 
pertanyaan-pertanyaan 
pada LKPD II, sekaligus 
mencatat penguatan yang 
diberikan guru 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

gerak parabola 

3 Memberikan tes kecil yaitu: 

 Sebuah bola ditendang dengan 
sudut elevasi  dan 
kecepatan awal . 
Tentukan kecepatan bola pada 
titik tertinggi! 

Mengerjakan tes kecil yang 
diberikan guru 

4 Memberikan tugas rumah kepada 
peserta didik 

 Seorang anak melempar batu 
dengan kecepatan awal 

 dan sudut elevasi  
secara horizontal. Jika 
percepatan gravitasi . 
Maka hitunglah: 
 Ketinggian maksimum batu 
 Waktu yang diperlukan 

untuk sampai di titik 
tertinggi 

 Jarak terjauh yang dicapai 
batu 

 Waktu yang diperlukan batu 
untuk mencapai jarak 
terjauh 

Mencatat tugas yang 
diberikan guru 

5 Mengucapkan salam kepada 
peserta didik 

Menjawab ucapan salam 
dari guru 

 

Pertemuan Ketiga 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Kegiatan Awal 

1 Mengucapkan salam dan 
berdoa 

Menjawab salam dan ketua 
kelas memimpin doa 

15 
menit 

2 Mengabsensi peserta didik Menyebutkan yang tidak 
hadir 

3 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 

Mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan 
guru 

Fase 1: Pemberian Rangsangan (Stimulation) 

4 Membuat pernyataan 

• Apa sajakah yang harus 
dilakukan dan 
bagaimanakah memecahkan 
masalah gerak parabola? 

Mendengarkan dan menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
guru 

Kegiatan Inti 

Fase 2: Identifikasi Masalah (Problem statement) 35 
menit 

1 Memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
mengemukan persepsinya 
mengenai pertanyaan yang 
diberikan guru 

Mengemukan persepsinya 
mengenai pertanyaan yang 
diberikan guru 

2 Membagi peserta didik dalam 
kelompok-kelompok 

Bergabung dengan kelompok 
yang telah ditetapkan oleh 
guru 

Fase 3: Pengumpulan Data (Data Collection) 

3 Membagikan LKPD III pada 
setiap kelompok serta 

Mengumpulkan data/ 
informasi dan menjawab 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

memberikan bimbingan 
kepada peserta didik untuk 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam LKPD II 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola 

pertanyaan-pertanyaan dalam 
LKPD I tentang memecahkan 
masalah pada gerak parabola 

Fase 4: Pengolahan Data (Data Processing) 

4 Memberikan bimbingan 
kepada peserta didik dalam 
kelompok diskusi untuk 
menganalisis informasi/ 
jawaban yang telah 
diperolehnya dalam LKPD II 

Dalam kelompok diskusi 
untuk menganalisis 
informasi/ jawaban yang telah 
diperolehnya dalam LKPD II 

Fase 5: Pembuktian (Verification) 

5 Memilih salah satu kelompok 
untuk ke depan 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya pada 
LKPD II dan kelompok lain 
menanggapi dan mengutarakan 
hasil diskusi kelompoknya, 
guna mencari kesamaan, 
kelebihan dan kekurangannya 

Kelompok yang terpilih 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya pada 
LKPD II dan kelompok lain 
menanggapi dan 
mengutarakan hasil diskusi 
kelompoknya, guna mencari 
kesamaan, kelebihan dan 
kekurangannya 

Masing-masing perwakilan 
kelompok mengutarakan 
temuan pada LKPD II dari 
hasil kelompok lain 
dibandingkan dengan hasil 
kelompoknya 



 
 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Kegiatan Akhir 

Fase 6: Menarik Kesimpulan/ Generalisasi (Generalization)  menit 

1 Membimbing peserta didik 
untuk membuat kesimpulan 
dari jawaban yang benar atas 
pertanyaan-pertanyaan pada 
LKPD II, sekaligus memberi 
penguatan dengan menjelaskan 
secara rinci cara memecahkan 
masalah pada gerak parabola 

Melalui bimbingan guru 
membuat kesimpulan dari 
jawaban yang benar atas 
pertanyaan-pertanyaan pada 
LKPD II, sekaligus mencatat 
penguatan yang diberikan 
guru 

40 
menit 

2 Memberikan posttest materi gerak 
parabola 

Mengerjakan posttest 

3 Mengucapkan salam kepada 
peserta didik 

Menjawab ucapan salam dari 
guru 

 
G. Materi Pembelajaran 

Ketika memerhatikan pertandingan sepak bola, cobalah kamu amati gerakan bola 

saat ditendang oleh penjaga gawang. Bagaimana lintasan bola ketika ditendang penjaga 

gawang untuk dioperkan kepada temannya yang ada di posisi depan? Tampak bola tidak 

bergerak lurus, namun melengkung. Mengapa lintasan bola berbentuk melengkung? 

Ternyata lintasan gerak yang melengkung terjadi akibat adanya pengaruh gerak 

dipercepat beraturan pada sumbu vertikal. Gerakan tersebut disebut gerak parabola.  



 
 

 

Dengan demikian gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola 

atau melengkung. Contoh gerak parabola selain lintasan bola yang ditendang dalam 

permainan sepak bola, juga gerak peluru yang ditembakkan ke atas dengan sudut 

tertentu terhadap arah mendatar. 

Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus 

berubah beraturan. Perhatikan gambar di samping! Pada sumbu X, gerak yang dialami 

benda merupakan gerak lurus ber aturan. Gerak benda tersebut tidak dipe ng aruhi olehn 

gaya gravitasi sehingga tidak mengalami percepatan. Pada arah vertikal (sumbu Y) gerak 

yang dialami benda merupakan gerak lurus berubah beraturan. Gerak benda tersebut 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga mengalami perlambatan. 

Oleh karena kecepatan awal dari gerak parabola membentuk sudut terhadap bidang 

datar maka kecepatan awal itu diuraikan dalam komponen horisontal dan vertikal. 

Komponen vertikal digunakan untuk mencari waktu geraknya saat di udara dan 

komponen horisontalnya digunakan untuk mencari jarak yang ditempuh. Sehingga 

sehingga dalam persamaan yang diperoleh akan diuraikan pada sumbu x dan sumbu y 

Bebrapa persamaan yang berhubungan dengan gerak parabola adalah: 

Sedangkan persamaan kecepatan dan arah gerak benda dirumuskan: 

  

Sumbu x: 

  

  

  

Sumbu y: 

  

  

  

  

Keterangan: 



 
 

 : kecepatan awal (m/s) 

 : kecepatan awal pada sumbu X (m/s) 

 : kecepatan awal pada sumbuY (m/s) 

 : kecepatan pada sumbu X (m/s) 

 : kecepatan pada sumbu Y (m/s) 

 : kecepatan pada suatu saat (m/s) 

 : kedudukan atau posisi pada sumbu X (m) 

 : kedudukan atau posisi pada sumbu Y (m) 

 : arah gerakan benda 

 : sudut elevasi 

 : percepatan gravitasi bumi (m/s2) 



 

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan gerak parabola: 

1. Persamaan atas didasarkan pada gerakan benda yang mengarah ke atas, sedangkan 

arah percepatan gravitasi bumi adalah ke bawah. Oleh karena itu, persamaan di atas 

menggunakan tanda negatif (-) untuk nilai g. Namun, jika gerakan diawali dengan 

gerak ke bawah, seperti gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat maka arah gerak 

benda searah dengan percepatan gravitasi. Ini berarti unsur g yang semula negatif 

menjadi positif. 

2. Pada titik tertinggi nilai  = 0 m/s, sehingga nilai  =  = . 

3. Pada titik terjauh nilai y = 0. Saat mencari t dari y = 0 diperoleh dua nilai t. Jika salah 

satu nilai t = 0 maka nilai t yang digunakan adalah yang besar. 

 

H. Sumber Belajar 

- Buku Fisika SMA/ MA kelas XI 

I. Penilaian Hasil Belajar 

- Tes uraian: posttest dan pretest 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I 

(LKPD I) 

 

Grub   : Discovery Learning 

Kelompok  :…………………………………. 

Ketua Kelompok : …………………………………. 

Angguta  : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

 

Standar Kompetensi 

 Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

Kompetensi Dasar 

 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

Indikator 

1. Menganalisis besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan pada perpaduan gerak 

parabola dengan menggunakan vektor 



 

2. Menganalisis persamaan kecepatan dan posisi pada gerak parabola. 

Tujuan 

1.2. Peserta didik dapat mengetahui besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan 

pada perpaduan gerak parabola dengan menggunakan vektor 

2.2. Peserta didik dapat mengetahui persamaan kecepatan gerak parabola dalam arah 

sumbu  dan .  

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

A. Tuliskan pengertian dari gerak parabola! 

 

 

 

B. Apakah penyebab dari adanya gerak parabola? 

 

 

 

C. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada titik awal! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 

G 

L 
B 

 

GLB 



 

 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

D. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada saat benda bergerak selama t 

sekon, missal di titik P! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

 Kecepatan total di titik P 

 Arah kecepatan total di titik P 

E. Tuliskan koordinat posisi benda di titik P! dengan  



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II 

(LKPD II) 

 

Grub   : Discovery Learning 

Kelompok  :…………………………………. 

Ketua Kelompok : …………………………………. 

Angguta  : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

Standar Kompetensi 

 Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

Kompetensi Dasar 

 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

Indikator 

3. Menganalisis syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik terjauh. 

Tujuan 



 

3.1. Peserta didik dapat mengetahui syarat tinggi maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

3.2. Peserta didik dapat mengetahui waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tinggi 

maksimum pada gerak parabola. 

3.3. Peserta didik dapat mengetahui syarat jarak maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

F. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada sumbu x dan sumbu y pada saat 

benda mencapai titik tertinggi! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

G. Tuliskan besar waktu untuk mencapai titik tertinggi! 

 

H. Tuliskan koordinat posisi benda di titik tertinggi! 

I. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada sumbu x dan sumbu y pada saat 

benda mencapai titik terjauh! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 

G 

L 
B 

 

GLB 



 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

J. Tuliskan besar waktu untuk mencapai titik terjauh! 

K. Tuliskan koordinat posisi benda di titik terjauh! 

 

 



 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK III 

(LKPD III) 

 

Grub   : Discovery Learning 

Kelompok  :…………………………………. 

Ketua Kelompok : …………………………………. 

Angguta  : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

 

Standar Kompetensi 

 Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

Kompetensi Dasar 

 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

Indikator 

4. Menyelesaikan masalah pada gerak parabola. 

Tujuan 



 

4.1. Peserta didik dapat mengetahui besaran yang ditanyakan dalam menyelesaikan 

masalah pada gerak parabola. 

4.2. Peserta didik dapat mengetahui persamaan yang tepat dalam menyelesaikan masalah 

pada gerak parabola. 

4.3. Peserta didik dapat mensubtitusikan nilai besaran ke dalam persamaan gerak 

parabola. 

4.4. Peserta didik dapat mengevaluasi kesesuaian dengan konsep gerak parabola. 

Perhatikan soal dibawah ini! 

Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal  dan sudut elevasi/ tendangan 

. 

L. Tuliskan besaran apa saja yang diketahui! 

 

 

 

 

M. Gambar lintasan bola dilengkapi dengan vector kecepatan bola setelah bergerak . 

 

 

 

 

 

 

 

N. Tentukan komponen kecepatan awal bola! 

 

 

 

 

 

 



 

 

O. Tentukan komponen kecepatan bola setelah bergerak ! 

 

 

 

 

P. Tentukan koordinat bola pada ! 

 

 

 

 

Q. Kecepatan bola di titik tertinggi. 

 

 

 

 

R. Koordinat bola di titik tertinggi. 

 

 

 

 

S. Kecepatan bola di titik terjauh. 

 

 

 

 

T. Koordinat bola di titik terjauh. 

 



 

Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Ulubelu 

Kelas / Semester : XI (Sebelas) / Semester I 

Mata Pelajaran : FISIKA 

Grup   : Problem Based Learning 

 

D. Standar Kompetensi 
Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

 

E. Kompetensi Dasar 

Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

 

F. Indikator Menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan gerak parabola.  Menentukan persamaan kecepatan dan posisi pada gerak parabola.  Menentukan syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik terjauh.  Mengaplikasikan gerak parabola pada kehidupan sehari-hari.  
5. Menganalisis besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan pada perpaduan gerak 

parabola dengan menggunakan vektor 

6. Menganalisis persamaan kecepatan dan posisi pada gerak parabola. 

7. Menganalisis syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik terjauh. 

8. Menyelesaikan masalah pada gerak parabola. 

 



 

H. Tujuan Pembelajaran 

1.3. Peserta didik dapat mengetahui besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan 

pada perpaduan gerak parabola dengan menggunakan vektor 

2.3. Peserta didik dapat mengetahui persamaan kecepatan gerak parabola dalam arah 

sumbu  dan . 

3.4. Peserta didik dapat mengetahui syarat tinggi maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

3.5. Peserta didik dapat mengetahui waktu yang diperlukan benda untuk mencapai 

tinggi maksimum pada gerak parabola. 

3.6. Peserta didik dapat mengetahui syarat jarak maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

4.5. Peserta didik dapat mengetahui besaran yang ditanyakan dalam menyelesaikan 

masalah pada gerak parabola. 

4.6. Peserta didik dapat mengetahui persamaan yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah pada gerak parabola. 

4.7. Peserta didik dapat mensubtitusikan nilai besaran ke dalam persamaan gerak 

parabola. 

4.8. Peserta didik dapat mengevaluasi kesesuaian dengan konsep gerak parabola. 

 

I. Metode Pembelajaran 

32 Model : Problem Based Learning 

33 Metode : Diskusi kelompok, dan Ceramah 

 

J. Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan Pertama 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Kegiatan Awal 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

1 Mengucapkan salam dan berdoa Menjawab salam dan ketua 
kelas memimpin doa 

30 
menit 

2 Mengabsensi peserta didik Menyebutkan yang tidak 
hadir 

3 Memberikan pretest materi 
gerak parabola 

Mengerjakan pretest materi 
gerak parabola 

Fase 1: Mengorientasikan Peserta didik pada Masalah 

4 Membuat pernyataan: 

 Sebuah permaian sepak bola 
ketika seorang penjaga 
gawang menendang bola 
untuk dioperkan kepada 
temanya yang ada diposisi 
depan bagaimana bentuk 
lintasan bola tersebut? 
Mengapa lintasan bola 
berbentuk melengkung? 

Memperhatikan, 
mendengarkan, dan 
menjawab pertanyaan 

5 Memberikan pertanyaan: 

 Apa yang anda ketahui  
tentang GLB dan GLBB? 

6 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 

Mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan 
guru 

7 Menyampaikan cakupan materi 
tentang analisis vektor untuk 
gerak parabola 

Kegiatan Inti 

Fase 2: Mengorganisasikan Peserta didik untuk Belajar 40 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

1 Menendang sebuah gulungan 
kertas (yang di perumpamakan 
bola) di depan kelas dengan 
sudut awal tertentu. 

Memperhatikan, dan 
mengamati apa yang 
dilakukan guru 

menit 

2 Mengarahkan Peserta didik 
untuk bertanya tentang 
demonstrasi yang disampaikan 

Memberikan pertanyaan 
tentang demonstrasi yang 
dilakukan guru dan 
membuat hipotesis dari 
demonstrasi tersebut 

3 Membagi peserta didik dalam 
kelompok-kelompok 

Bergabung dengan 
kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru 

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

4 Membagikan LKPD I pada 
setiap kelompok 

Membaca LKPD yang telah 
dibagikan oleh guru 

5 Membimbing peserta didik 
untuk melakukan kegiatan 
diskusi berdasarkan LKPD I 
yang diberikan untuk 
menunjukkan peristiwa dan 
menentukan persamaan 
kecpatan dan posisi pada gerak 
parabola 

Melakukan diskusi 
kelompok mengerjakan 
LKPD I tentang 
menunjukkan peristiwa dan 
menentukan persamaan 
kecpatan dan posisi pada 
gerak parabola 

6 Membimbing peserta didik 
menyimpulkan hasil diskusi 
kelompok dan mengaitkan 
dengan hipotesis yang telah 
disusun Peserta didik 

Mengaitkan hasil diskusi 
kelompok   dengan jawaban 
sementara yang telah dibuat 

Menarik kesimpulan dari 
diskusi yang telah dilakukan 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artefak (Hasil Karya) 
dan Memamerkannya 

7 Membimbing Peserta didik 
dalam mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok pada LKPD I 
tentang menunjukkan peristiwa 
dan menentukan persamaan 
kecpatan dan posisi pada gerak 
parabola 

Perwakilan kelompok  
mempresentasikan  hasil 
diskusi di depan kelas 

Kegiatan Akhir 

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 20 
menit 

1 Membimbing peserta didik 
menyimpulkan LKPD I tentang 
menunjukkan peristiwa dan 
menentukan persamaan 
kecpatan dan posisi pada gerak 
parabola 

Menyimpulkan LKPD I 
tentang menunjukkan 
peristiwa dan menentukan 
persamaan kecpatan dan 
posisi pada gerak parabola  

2 Memberikan tes kecil yaitu: 

 Sebuah bola ditendang 
dengan sudut elevasi  dan 
kecepatan awal . 
Tentukan kecepatan bola 
setelah  detik! 
( , 

) 

Mengerjakan tes kecil yang 
diberikan guru 

3 Memberikan tugas rumah 
kepada peserta didik 

• Seorang murid menendang 
bola dengan kecepatan awal 
pada arah vertical  dan 

Mencatat tugas yang 
diberikan guru 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

kecepatan awal pada arah 
mendatar . 
Tentukanlah besar kecepatan 
awal bola tersebut! 

4 Mengucapkan salam kepada 
peserta didik 

Menjawab ucapan salam dari 
guru 

 

 

Pertemuan Kedua 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Kegiatan Awal 

1 Mengucapkan salam dan berdoa Menjawab salam dan 
ketua kelas memimpin doa 

15 
menit 

2 Mengabsensi peserta didik Menyebutkan yang tidak 
hadir 

Fase 1: Mengorientasikan Peserta didik pada Masalah 

3 Membuat pernyataan: 

 Sebuah permaian sepak bola 
ketika seorang penjaga gawang 
menendang bola untuk 
dioperkan kepada temanya yang 
ada diposisi depan maka bola 
akan membentuk lintasan 
parabola, saat bola membentuk 
lintasan parabola, , apa saja 
syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh? 

Memperhatikan, 
mendengarkan, dan 
menjawab pertanyaan 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

4 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 

Mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan 
guru 

5 Menyampaikan cakupan materi 
tentang , apa saja syarat benda 
mencapai titik tertinggi dan titik 
terjauh 

Kegiatan Inti 

Fase 2: Mengorganisasikan Peserta didik untuk Belajar 50  
menit 

1 Mengarahkan Peserta didik untuk 
bertanya tentang pernyataan yang 
di sampaikan oleh guru 

Memberikan pertanyaan 
tentang demonstrasi yang 
dilakukan guru dan 
membuat hipotesis dari 
pernyataan tersebut 

2 Membagi peserta didik dalam 
kelompok-kelompok 

Bergabung dengan 
kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru 

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

3 Membagikan LKPD II tentang apa 
saja syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh pada setiap 
kelompok 

Membaca LKPD II 
tentang apa saja syarat 
benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh 
yang telah dibagikan oleh 
guru 

4 Membimbing Peserta didik untuk 
melakukan kegiatan diskusi 
berdasarkan LKPD II tentang apa 
saja syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh pada gerak 

Melakukan diskusi 
kelompok mengerjakan 
LKPD II tentang apa saja 
syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

parabola pada gerak parabola 

5 Membimbing peserta didik 
menyimpulkan hasil diskusi 
kelompok pada LKPD II tentang 
apa saja syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh pada gerak 
parabola dan mengaitkan dengan 
hipotesis yang telah disusun 
Peserta didik 

Mengaitkan hasil diskusi 
kelompok pada LKPD II 
tentang apa saja syarat 
benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh 
pada gerak parabola dengan 
jawaban sementara yang 
telah dibuat 

Menarik kesimpulan dari 
diskusi pada LKPD II 
tentang apa saja syarat 
benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh 
pada gerak parabola yang 
telah dilakukan 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artefak (Hasil Karya) 
dan Memamerkannya 

6 Membimbing Peserta didik dalam 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok pada LKPD II tentang 
apa saja syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh pada gerak 
parabola 

Perwakilan kelompok  
mempresentasikan  hasil 
diskusi pada LKPD II 
tentang apa saja syarat 
benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh 
pada gerak parabola di 
depan kelas 

Kegiatan Akhir 

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 25 
menit 

1 Membimbing peserta didik Menyimpulkan  LKPD II 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

menyimpulkan LKPD II tentang 
apa saja syarat benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh pada gerak 
parabola 

tentang apa saja syarat 
benda mencapai titik 
tertinggi dan titik terjauh 
pada gerak parabola 

2 Memberikan tes kecil yaitu: 

 Sebuah bola ditendang dengan 
sudut elevasi  dan 
kecepatan awal . 
Tentukan kecepatan bola pada 
titik tertinggi! 

Mengerjakan tes kecil 
yang diberikan guru 

3 Memberikan tugas rumah kepada 
peserta didik 

 Seorang anak melempar batu 
dengan kecepatan awal  
dan sudut elevasi  secara 
horizontal. Jika percepatan 
gravitasi . Maka 
hitunglah: 
 Ketinggian maksimum batu 
 Waktu yang diperlukan 

untuk sampai di titik 
tertinggi 

 Jarak terjauh yang dicapai 
batu 

 Waktu yang diperlukan batu 
untuk mencapai jarak 
terjauh 

Mencatat tugas yang 
diberikan guru 

4 Mengucapkan salam kepada peserta 
didik 

Menjawab ucapan salam 
dari guru 

 
Pertemuan Ketiga 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 



 

Guru Peserta Didik Waktu 

Kegiatan Awal 

1 Mengucapkan salam dan berdoa Menjawab salam dan ketua 
kelas memimpin doa 

15 
menit 

2 Mengabsensi peserta didik Menyebutkan yang tidak 
hadir 

Fase 1: Mengorientasikan Peserta didik pada Masalah 

3 Membuat pernyataan 

 Apa sajakah yang harus 
dilakukan dan bagaimanakah 
memecahkan masalah pada 
gerak parabola? 

Memperhatikan, 
mendengarkan, dan 
menjawab pertanyaan 

4 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang akan dicapai 

Mendengarkan dan 
memperhatikan penjelasan 
guru 

5 Menyampaikan cakupan materi 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola 

Kegiatan Inti 

Fase 2: Mengorganisasikan Peserta didik untuk Belajar 35  
menit 

1 Mengarahkan Peserta didik 
untuk bertanya tentang 
pernyataan yang di sampaikan 
oleh guru 

Memberikan pertanyaan 
tentang demonstrasi yang 
dilakukan guru dan 
membuat hipotesis dari 
pernyataan tersebut 

2 Membagi peserta didik dalam 
kelompok-kelompok 

Bergabung dengan 
kelompok yang telah 
ditetapkan oleh guru 

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

3 Membagikan LKPD III tentang 
memecahkan masalah pada gerak 
parabola pada setiap kelompok 

Membaca LKPD III tentang 
memecahkan masalah pada 
gerak parabola yang telah 
dibagikan oleh guru 

4 Membimbing Peserta didik 
untuk melakukan kegiatan 
diskusi berdasarkan LKPD III 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola 

Melakukan diskusi 
kelompok mengerjakan 
LKPD III tentang 
memecahkan masalah pada 
gerak parabola 

5 Membimbing peserta didik 
menyimpulkan hasil diskusi 
kelompok pada LKPD III 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola dan 
mengaitkan dengan hipotesis 
yang telah disusun Peserta didik 

Mengaitkan hasil diskusi 
kelompok pada LKPD III 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola dengan 
jawaban sementara yang 
telah dibuat 

Menarik kesimpulan dari 
diskusi pada LKPD III 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola yang 
telah dilakukan 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artefak (Hasil Karya) 
dan Memamerkannya 

6 Membimbing Peserta didik 
dalam mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok pada LKPD 
III tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola 

Perwakilan kelompok  
mempresentasikan  hasil 
diskusi pada LKPD III 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola di depan 
kelas 

Kegiatan Akhir 



 

No. Deskripsi kegiatan Alokasi 
Waktu 

Guru Peserta Didik 

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 40 
menit 

1 Membimbing peserta didik 
menyimpulkan LKPD III 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola 

Menyimpulkan  LKPD III 
tentang memecahkan masalah 
pada gerak parabola 

2 Memberikan posttest materi gerak 
parabola 

Mengerjakan posttest 

3 Mengucapkan salam kepada 
peserta didik 

Menjawab ucapan salam dari 
guru 

 

K. Materi Pembelajaran 

Ketika memerhatikan pertandingan sepak bola, cobalah kamu amati gerakan bola 

saat ditendang oleh penjaga gawang. Bagaimana lintasan bola ketika ditendang penjaga 

gawang untuk dioperkan kepada temannya yang ada di posisi depan? Tampak bola tidak 

bergerak lurus, namun melengkung. Mengapa lintasan bola berbentuk melengkung? 

Ternyata lintasan gerak yang melengkung terjadi akibat adanya pengaruh gerak 

dipercepat beraturan pada sumbu vertikal. Gerakan tersebut disebut gerak parabola. 

Dengan demikian gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau 



 

melengkung. Contoh gerak parabola selain lintasan bola yang ditendang dalam 

permainan sepak bola, juga gerak peluru yang ditembakkan ke atas dengan sudut 

tertentu terhadap arah mendatar. 

Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus 

berubah beraturan. Perhatikan gambar di samping! Pada sumbu X, gerak yang dialami 

benda merupakan gerak lurus ber aturan. Gerak benda tersebut tidak dipe ng aruhi olehn 

gaya gravitasi sehingga tidak mengalami percepatan. Pada arah vertikal (sumbu Y) gerak 

yang dialami benda merupakan gerak lurus berubah beraturan. Gerak benda tersebut 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga mengalami perlambatan. 

Oleh karena kecepatan awal dari gerak parabola membentuk sudut terhadap bidang 

datar maka kecepatan awal itu diuraikan dalam komponen horisontal dan vertikal. 

Komponen vertikal digunakan untuk mencari waktu geraknya saat di udara dan 

komponen horisontalnya digunakan untuk mencari jarak yang ditempuh. Sehingga 

sehingga dalam persamaan yang diperoleh akan diuraikan pada sumbu x dan sumbu y 

Bebrapa persamaan yang berhubungan dengan gerak parabola adalah: 

Sedangkan persamaan kecepatan dan arah gerak benda dirumuskan: 

  

Sumbu x: 

  

  

  

Sumbu y: 

  

  

  

  

Keterangan: 

 : kecepatan awal (m/s) 



 

 : kecepatan awal pada sumbu X (m/s) 

 : kecepatan awal pada sumbuY (m/s) 

 : kecepatan pada sumbu X (m/s) 

 : kecepatan pada sumbu Y (m/s) 

 : kecepatan pada suatu saat (m/s) 

 : kedudukan atau posisi pada sumbu X (m) 

 : kedudukan atau posisi pada sumbu Y (m) 

 : arah gerakan benda 

 : sudut elevasi 

 : percepatan gravitasi bumi (m/s2) 



 

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan gerak parabola: 

5. Persamaan atas didasarkan pada gerakan benda yang mengarah ke atas, sedangkan 

arah percepatan gravitasi bumi adalah ke bawah. Oleh karena itu, persamaan di atas 

menggunakan tanda negatif (-) untuk nilai g. Namun, jika gerakan diawali dengan 

gerak ke bawah, seperti gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat maka arah gerak 

benda searah dengan percepatan gravitasi. Ini berarti unsur g yang semula negatif 

menjadi positif. 

6. Pada titik tertinggi nilai  = 0 m/s, sehingga nilai  =  = . 

7. Pada titik terjauh nilai y = 0. Saat mencari t dari y = 0 diperoleh dua nilai t. Jika salah 

satu nilai t = 0 maka nilai t yang digunakan adalah yang besar. 

 

I. Sumber Belajar 

- Buku Fisika SMA/ MA kelas XI 

 

 

 

 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

- Tes uraian: posttest dan pretest 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I 

(LKPD I) 

 

Grub   : Problem Based Learning 

Kelompok  :…………………………………. 

Ketua Kelompok : …………………………………. 

Angguta  : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

 

Standar Kompetensi 

 Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

Kompetensi Dasar 

 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

Indikator 

4. Menganalisis besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan pada perpaduan gerak 

parabola dengan menggunakan vektor 



 

5. Menganalisis persamaan kecepatan dan posisi pada gerak parabola. 

Tujuan 

1.4. Peserta didik dapat mengetahui besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan 

pada perpaduan gerak parabola dengan menggunakan vektor 

2.4. Peserta didik dapat mengetahui persamaan kecepatan gerak parabola dalam arah 

sumbu  dan .  

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

U. Tuliskan pengertian dari gerak parabola! 

 

 

 

V. Apakah penyebab dari adanya gerak parabola? 

 

 

 

W. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada titik awal! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 

G 

L 
B 

 

GLB 



 

 

 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

 

 

 

X. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada saat benda bergerak selama t 

sekon, missal di titik P! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 

 

 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

 

 

 

 Kecepatan total di titik P 

 

 

 

 Arah kecepatan total di titik P 

 

 

 

Y. Tuliskan koordinat posisi benda di titik P! dengan  

 



 

 

 



 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II 

(LKPD II) 

 

Grub   : Problem Based Learning 

Kelompok  :…………………………………. 

Ketua Kelompok : …………………………………. 

Angguta  : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

 

Standar Kompetensi 

 Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

Kompetensi Dasar 

 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

Indikator 

6. Menganalisis syarat benda mencapai titik tertinggi dan titik terjauh. 

Tujuan 



 

3.4. Peserta didik dapat mengetahui syarat tinggi maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

3.5. Peserta didik dapat mengetahui waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tinggi 

maksimum pada gerak parabola. 

3.6. Peserta didik dapat mengetahui syarat jarak maksimum yang dapat dicapai benda 

pada gerak parabola. 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

Z. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada sumbu x dan sumbu y pada saat 

benda mencapai titik tertinggi! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 

 

 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

 

 

 

G 

L 
B 

 

GLB 



 

AA. Tuliskan besar waktu untuk mencapai titik tertinggi! 

 

 

 

 

 

BB. Tuliskan koordinat posisi benda di titik tertinggi! 

 

 

 

CC. Tuliskan besar komponen-komponen kecepatan pada sumbu x dan sumbu y pada saat 

benda mencapai titik terjauh! 

 Komponen kecepatan pada arah horizontal (sumbu-x) 

 

 

 

 Komponen kecepatan pada arah vertikal (sumbu-y) 

 

 

 

DD. Tuliskan besar waktu untuk mencapai titik terjauh! 

 

 

 

EE. Tuliskan koordinat posisi benda di titik terjauh! 

 

 



 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK III 

(LKPD III) 

 

Grub   : Problem Based Learning 

Kelompok  :…………………………………. 

Ketua Kelompok : …………………………………. 

Angguta  : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

   : …………………………………. 

 

Standar Kompetensi 

 Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika  benda titik. 

Kompetensi Dasar 

 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan 

vektor.  

Indikator 

8. Menyelesaikan masalah pada gerak parabola. 

Tujuan 



 

4.5. Peserta didik dapat mengetahui besaran yang ditanyakan dalam menyelesaikan 

masalah pada gerak parabola. 

4.6. Peserta didik dapat mengetahui persamaan yang tepat dalam menyelesaikan masalah 

pada gerak parabola. 

4.7. Peserta didik dapat mensubtitusikan nilai besaran ke dalam persamaan gerak 

parabola. 

4.8. Peserta didik dapat mengevaluasi kesesuaian dengan konsep gerak parabola. 

Perhatikan soal dibawah ini! 

Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal  dan sudut elevasi/ tendangan 

. 

FF. Tuliskan besaran apa saja yang diketahui! 

 

 

 

GG. Gambar lintasan bola dilengkapi dengan vector kecepatan bola setelah bergerak . 

 

 

 

 

 

 

 

HH. Tentukan komponen kecepatan awal bola! 

 

 

 

 

II. Tentukan komponen kecepatan bola setelah bergerak ! 

 



 

 

JJ. Tentukan koordinat bola pada ! 

 

 

 

 

KK. Kecepatan bola di titik tertinggi. 

 

 

 

 

LL. Koordinat bola di titik tertinggi. 

 

 

 

 

MM. Kecepatan bola di titik terjauh. 

 

 

 

 

NN. Koordinat bola di titik terjauh. 



 

Lampiran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama sekolah : SMA Negeri 1 Ulubelu 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : XI/1            

Alokasi Waktu per Semester : 6 jam pelajaran 

Standar Kompetensi : 1.   Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelaja
ran 

Nilai 
Budaya 
Dan 
Karakter 
Bangsa 

Kewirausaha
an/ 

Ekonomi 
Kreatif 

Kegiatan 
Pembelaja
ran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetens
i 

Penilaia
n 

Aloka
si 
Wakt
u 

Sumber/ 
Bahan/A
lat 

1.1. Menganalisis 
gerak lurus, 
gerak 
melingkar 
dan gerak 

Gerak 
parabola 

- Jujur 
- Toleransi 
- Kerja 

keras  
- Mandiri  

- Percaya diri  
- Berorientas

i 
- Tugas dan 

hasil  

- Menganali
sis vektor 
perpindah
an, vektor 
kecepatan, 

- Menganali
sis besaran 
perpindah
an, 
kecepatan 

Penugas
an, 
penilaian 
kinerja 

6 jam Sumber: 
Buku 
Fisika 
yang 



 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelaja
ran 

Nilai 
Budaya 
Dan 
Karakter 
Bangsa 

Kewirausaha
an/ 

Ekonomi 
Kreatif 

Kegiatan 
Pembelaja
ran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetens
i 

Penilaia
n 

Aloka
si 
Wakt
u 

Sumber/ 
Bahan/A
lat 

parabola 
dengan 
menggunaka
n vektor   

 

- Demokrat
is 

- Rasa 
ingin tahu 

- Komunik
atif 

- Tanggung 
Jawab 

 dan vektor 
percepatan 
pada gerak 
parabola 
melalui 
kegiatan 
diskusi di 
kelas 

dan 
percepatan 
pada 
perpaduan 
gerak 
parabola 
dengan 
mengguna
kan vektor 

(sikap 
dan 
praktik), 
tes 
tertulis 

relevan  

 

 



 

Lampiran 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Penutup 



 

 


