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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM POSING  TERHADAP 

HASIL BELAJAR POKOK BAHASAN PEMUAIAN PADA PESERTA DIDIK 

KELAS VII SMPN 4 BANDAR LAMPUNG  

Oleh 

Megawati 

Proses pembelajaran di sekolah sering dijumpai permasalahan dalam 

pembelajaran, salah satunya pada kelas VII C dan kelas E SMPN 4 Bandar lampung 

yang memiliki permasalahn dalam pembelajaran. Permasalahan tersebut antara lain 

adalah kurangnya inovasi pendidik ketika melakukan pembelajaran di kelas, tidak 

adanya model-model pembelajaran untuk menimbulkan ketertarikkan peserta didik, 

ini hanya akan menciptakan pempelajaran yang monoton sehingga peserta didik 

hanya mendengar dan mencatat tanpa interaksi dengan pendidik atau peserta didik 

lainnya. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil belajar peserta 

didik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Problem Posing terhadap hasil belajar kognitif peserta didik. Penelitian ini 

menggunakan Quasi Eksperimen, dengan metode demontarasi dan diskusi. Populasi 

penelitian ini adalah 10 kelas VII SMPN 4 Bandar Lampung dengan jumlah 310 

peserta didik. Sampel dari penelitian ini adalah 3 kelas VII E kelas eksperimen,dan 

kelas VII C kelas kontrol. Sedangkan untuk uji coba instrumen yaitu kelas VII A 

berjumlah 30 peserta didik. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara 

acak.  Data yang di kumpulkan menggunakan test, selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan uji-t parsial dengan bantuan program  SPSS 17,0 Windows. Uji-t 

digunakan untuk melihat pengaruh signifikan hasil belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Posing.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar fisika pada pokok 

bahasan pemuaian pada kelas eksperimen dengan rata-rata  sebesar 77,87, sedangkan 

pada kelas kontrol dengan rata-rata 58,18. Dari hasil uji-t parsial dengan mengunakan 

model pembelajaran Problem Posing Thitung > Ttabel (0,05) yaitu dengan nilai 6,155 > 

1,693 sig 0,000 < 0,05 maka 𝐻1 diterima. Dapat kesimpulan bahwa, variabel bebas 

model pembelajaran problem posing terdapat  pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar peserta didik. Dengan demikian dapat dikatakan model pembelajaran 

Problem Posing baik dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran Fisika untuk 

meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan pemuain.  

Kata Kunci: Model Pembelajaran Problem Posing, Hasil Belajar.  
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MOTO HIDUP 

 

 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya”. 

(QS.An Najm : 39)
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

IPA pada SMP/MTs merupakan “IPA  Terpadu”. Mata pelajaran IPA 

terpadu adalah ilmu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, atau 

peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan
1
. Mata pelajaran IPA khususnya 

fisika adalah mata pelajaran yang dipandang penting untuk diajarkan pada 

tingkat awal sebagai mata pelajaran IPA terpadu. Salah satu proses pembelajaran 

yang kurang efektif adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

khususnya fisika berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk 

menghafal, mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

untuk memahami informasi untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-

hari
2
. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya fisika bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan
3
. Pembelajaran IPA 

khususnya fisika dimaksud sebagai wahana untuk menumbuhkankemampuan 

                                                           
1
 Suheriradovic. “Bahan ajar Hakikat Pembelajaran IPA Terpadu”( On-Line), tersedia di: 

http://suheriradovic.bahanajar-teacher.blogspot.co.id/2011/03/hakikat-

pembelajaranipaterpadu.html,diakses pada hari kamis tanggal 9 juni 2016,pada pukul 15:00WIB 
2
 Fathurrohman. Belajar dan Pembelajaran,(Yogyakarta: Teras,2012), h. 36 

3
 Buhadi Aziz. Penggunaan Model Pembelajaran Pengajuan Soal (Problem Posing) Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Pada Mata Pelajaran IPA DI SMP NEGERI 1 

LAMONGAN. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 

 

http://suheriradovic.bahanajar-teacher.blogspot.co.id/2011/03/hakikat-pembelajaranipaterpadu.html,di
http://suheriradovic.bahanajar-teacher.blogspot.co.id/2011/03/hakikat-pembelajaranipaterpadu.html,di


2 
 

berfikir yang berguna untuk memecahkan masalah didalam kehidupan sehari-

hari.
4
 

Melalui hasil wawancara dengan guru IPA di SMPN 4 Bandar Lampung 

pada tanggal 29 April 2016 diketahui bahwa model pembelajaran Problem 

Posing  belum pernah diterapkan
5
.  Didapatkan informasi bahwa rata-rata nilai 

evaluasi sebesar 34% mencapai KKM,dan 66% di bawah KKM 75. Rendahnya 

hasil belajar IPA fisika tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena 

anggapan peserta didik terhadap mata pelajaran IPA fisika yang sangat sulit 

dipahami, faktor penyebab  yang lain peserta didik belum biasa menyelesaikan 

suatu permasalahan yang didahului  dengan kegiatan penyelidikan, faktor 

penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat karenapembelajaran 

cenderung didominasi oleh pendidik yang pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

dimulai dari menjelaskan materi, memberi contoh dan dilanjutkan dengan latihan 

soal.Sehingga peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk memikirkan dan 

menemukan konsep sendiri. 

Keberhasilan dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagian besar 

ditentukan oleh pilihan bahan dan penggunaan model yang tepat. Ketepatan 

penggunaan model pembelajaran bergantung pada kesesuaian model 

pembelajaran dengan materi dan tujuan pembelajaran. Model pembelajaran 

                                                           
4
Laksmi Wulandari. Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing dengan Metode Tugas 

Terstruktur dalam Pembelajaran Fisika SMA.ISSN 2301-9794 
5
Desi Devia. Wawancara dengan  penulis, SMPN 4 Bandar Lampung pada tanggal 29 April 

2016 
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adalah cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh 

pendidik  kepada peserta didik baik secara individual maupun kelompok agar 

terjadi proses pembelajaran.
6
Sebagai pendidik harus mencari model 

pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Materi 

pemuaian merupakan materi pembelajaran fisika yang berorientasi pada masalah 

kehidupan sehari-sehari, misalnya ban sepeda yang meletus dan pemasangan 

kabel telepon atau kawat listrik dibiarkan kendor saat pemasangannya pada siang 

hari.
7
 Permasalahan yang dapat diselidiki adalah mengapa ban sepeda yang 

terkena sinar matahari pada siang hari dalam waktu yang lama dapat meletus? 

Mengapa pemasangan kabel telepon atau kawat listrik dipasang kendor dari satu 

tiang ke tiang lainnya pada siang hari? Apa yang terjadi pada kabel listrik pada 

malam hari? Berdasarkan permasalahan di atas, model Problem Posing (PP) 

dapat diterapkan pada materi pemuaian. 

Model yang diharapkan seorang pendidik adalah yang tidak hanya 

mempertimbangkan efektivitas  belajar dari sisi bahan pelajaran, akan tetapi 

bagaimana cara peserta didik memperoleh informasi dan memecahkan masalah. 

Model Problem Posing cocok pada proses pembelajaran, karena menuntut 

peserta didik untuk menemukan konsep yang kompleks dengan demikian peserta 

didik lebih mudah untuk pemahamannya dalam mempelajari materi.Model 

pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan ditahun 1998 oleh Lyn D. 

                                                           
6
Fathurrohman. Belajar dan Pembelajaran,(Yogyakarta: Teras. 2012), h. 49-50. 

7
Giancoli, FISIKA Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 451 
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English, dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika. 

Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran yang lain. Model 

problem posing adalah bentuk model pembelajaran yang menekankan pada 

pengajuan soal atau perumusan masalah oleh peserta didik dan disertai jawaban 

dari permasalahan tersebut.Hasil belajar tidak hanya menghasilkan nilai tetapi 

dapat meningkatan pengetahuan dan konsep fisika.
8
 

Cankoy dan Darbaz mengemukakan bahwa Problem Posing memberikan 

kelebihan pada peserta didik dalam hal memperoleh pengetahuan dengan cara 

menganalisis suatu masalah.
9
 

Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan manfaat dari model 

pembelajaran problem posing, yaitu merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 

pembelajaran fisika yang dapat mengaktifkan siswa, mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah serta menimbulkan 

sikap positif terhadap fisika. Membiasakan siswa dalam merumuskan, 

menghadapi dan menyelesaikan soal merupakan salah satu cara untuk mencapai 

penguasaan suatu konsep. Hal ini sejalan dengan pendapat aliran behaviorisme 

                                                           
8
Astra. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Pre-Solution Posing Terhadap 

Hasil belajar Fisika Dan Karakter Fisika.Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. ISSN: 1693-1246. Juli 

2012 
9
Sriwenda R. Penerapan Pembelajaran Model Problem Posing Untuk meningkatkan 

Kreativitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Laju Reaksi kelas XI IPA SMAN 1 BOTOLALI 

Tahun Ajaran 2012/2013. Jurnal Pendidikan Kimia (JPK), Vol. 2 No. 2 Tahun 2013, ISSN 2337-9995. 

Universitas Sebelas Maret 
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yang menyatakan bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dapat 

dilakukan dengan cara mengulang-ulang masalah yang disampaikan.
10

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih model pembelajaran 

Problem Posing, yaitu model pembelajaran yang dikaitkan dengan hasil belajar 

peserta didik pada aspek kognitif. Oleh karena itu,peneliti memilih judul 

penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Terhadap Hasil 

Belajar Pokok Bahasan Pemuaiaan pada Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 4 

Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar IPA fisika 

2. SMPN 4 Bandar Lampung belum menggunakan model Problem Posing . 

3. Peserta didik kurang memperhatikan yang diajarkan pendidik saat 

pembelajaran berlangsung . 

4. Model pembelajaran kurang tepat 

5. Pembelajaran IPA fisika yang dianggap sulit 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini penulis 

membatasi masalah pada : 

                                                           
10

Syam. 2008. Prestasi Belajar Fisika Pokok Bahasan Getaran dan Gelombang Melalui 

modelProblem Posing,http://one.indoskripsi.com/judulskripsi/ pendidikan-fisika/prestasi-belajarfisika- 

pokok-bahasan-getaran-dangelombang- melalui-pendekatan-problemposing .( 8 Maret 2017). 

http://one.indoskripsi.com/judulskripsi/
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1. Model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran problem posing. 

2. Subyek penelitian ini adalah kelas VII C dan VII E SMPN 4 Bandar 

Lampung. 

3. Materi yang akan diajarkan adalah materi pemuaian. 

4. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar aspek kognitif nilai post test 

peserta didik. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

Problem Posing terhadap hasil belajar pokok bahasan pemuaian  pada peserta 

didik kelas VII SMPN 4 Bandar Lampung. 

E. Tujuan  Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Problem Posing terhadap hasil belajar pokok bahasan pemuaian pada peserta 

didik kelas VII SMPN 4 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi peserta didik, peserta didik lebih mudah untuk memahami dan 

menguasai IPA terpadu pokok bahasan pemuaian serta termotivasi 

dengan model pembelajaran Problem Posing. 
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2. Bagi pendidik, memberikan masukan kepada pendidik pentingnya 

penggunaan model pembelajaran Problem posing untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA terpadu khususnya materi Pemuaian.  

3. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh 

selama duduk di bangku kuliah terhadap masalah yang dihadapi di 

dunia pendidikan secara nyata. 

4. Bagi Lembaga, memberi sumbangan pemikiran sebagai alternatif 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah 
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BAB II 

  LANDASAN TEORI 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Model PembelajaranProblem Posing 

Istilah problem posing pertama kali diakui secara resmi oleh National 

Council of Techers of Mathematic (NCTM) pada tahun 1989 sebagai bagian 

dari National Program for Re-Direction of Mathematics Education. Problem 

posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berasal dari dua kata 

yaitu ”problem” yang artinya masalah atau soal, dan “posing” dari kata to 

pose yang berarti mengajukan atau membentuk, sebagai padanan istilah 

dalam bahasa Indonesia “pembentukan soal” atau “pengajuan 

soal”.
11

Problem-Posing dikembangkan oleh ahli pendidikan asal Brasil, 

Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy Of The Oppressed. Problem Posing  

merujuk pada model pembelajaran yang menekankan pemikiran kritis demi 

tujuan pembebasan. Sebagai model pembelajaran Problem Posing 

melibatkan tiga keterampilan dasar, yaitu mendengarkan (Listening), 

                                                           
11

Fathur Rozy. Penerapan Model Pembelajaran  Problem Posing (Pengajuan Soal) Tipe 

Solution Posing Pada Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA Pokok Bahasan Fluida Statis di SMAN 2 

Bangkalan. Jurnal Jurusan Fisika, Universitas Negeri Surabaya 
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berdialog (dialogue) dan tindakan (action).
12

 Model  pembelajaran problem 

posing adalah suatu model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik 

untuk menyusun pertanyaan sendiri atau memecahkan suatu soal menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu pada 

penyelesaian soal tersebut.
13

 

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Posing 

Pembelajaran dengan model Problem Posing umumnya dicirikan 

dengan perumusan kembali soal yang telah diberikan pendidik. Oleh karena 

itu, penerapan  Problem Posing dalam kegiatan pembelajaran  dapat 

dilakukan secaraindividual maupun kelompok disekolah, yaitu diawali 

dengan pendahuluan, pengembangan, penerapan dan penutup.
14

 

1) Pendahuluan  

a) Pendidik menginformasikan tujuan pembelajaran 

b) Mengarahkan peserta didik pada pembuatan masalah  

c) Mendorong peserta didik mengekspresikan ide-ide secara 

terbuka 

2) Pengembangan  

a) Memberikan informasi tentang konsep yang dipelajari  

                                                           
12

Miftahul Huda.Model – Model Pengajaran dan pembelajaran, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 

2013).h.276   
13

 Riyadi Wahyu.Penggunaan  Model Pembelajaran  Problem Posing untuk  Meningkatkan  

Keterampilan  Operasi Hitung  Pecahan. JurnalPGSD FKIP Universitas Sebelas Maret, Jalan Slamet 

Riyadi 449 Surakarta. 
14

Syari Asih.Study Komprasi Hasil Belajar Fisika Menggunakan Model  Pembelajaran  

Problem  Based Learning dan Problem Posing Learning  pada Materi Kalor dan Suhu Kelas VII SMP 

NEGERI 2 BATANGAN-PATI TAHUN AJARAN 2014/2015, h. 51-53 
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b) Memberikan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan dan cara membuat soal yang identik berdasarkan 

soal yang ada 

 

3) Penerapan  

a) Menguji pemahaman peserta didik atas konsep yang diajarkan 

dengan memberikan beberapa soal. 

b) Mengarahkan peserta didik mengerjakan soal tersebut dan untuk 

membuat soal-soal yang identik berdasarkan soal-soal yang 

dibuat peserta didik. 

c) Memotivasi peserta didik untuk melibat dalam pemecahan 

masalah  

4) Penutup  

a) Membantu peserta didik mengkaji ulang hasil pemecahan 

masalah. 

b) Menyimpulkan hasil pembelajaran 

Secara individual maupun kelompok disekolah, yaitu diawali 

dengan pengetahuan, pengembangan, penerapan, penutup.  

3. Jenis – Jenis Model Pembelajaran Problem Posing 

a) Model Pembelajaran Problem Posing Secara Individual  
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Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendri.
15

 

Suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk 

mengajukan soal sendiri melalui belajar membuat soal secara 

mandiri.Dengan demikian penerapan model pembelajaran problem 

posing secara individuadalah sebagai berikut :
16

 

1) Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. 

Penggunaan alat peraga untuk memperjelas konsep sangat 

disarankan. 

2) Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

3) Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, 

dan siswa yang bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. 

Tugas ini dapat pula dilakukan secara kelompok. 

4) Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa 

untuk menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, 

guru dapat menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot 

soal yang diajukan oleh siswa. 

5) Guru memberikan tugas rumah secara individual 

b) Model Pembelajaran Problem Posing Secara Berkelompok 

                                                           
15

Dimyati, mudjiono. Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), h.7 
16

 Astra. Pengaruh Model Pembelajaran problem posing tipe Pre-Solution posing Terhadap 

Hasil Belajar Fisika Dan Karakter Siswa SMA. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 8 (2012) 135-143.  

ISSN: 1693-1246, Juli 2012 
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Pembelajaran dengan problem posing ini menekankan pada 

pembentukan atau perumusan soal oleh peserta didik baik secara 

individu, maupun secara berkelompok.Proses pembelajaran dapat 

dilakukan secaraberkelompok dimana belajar kelompok memiliki 

beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:
17

 

1) Dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk 

menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu 

masalah . 

2) Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan 

keterampilan berdiskusi. 

3) Dapat memungkinkan pendidik untuk lebih memperhatikan 

peserta didik sebagai individu serta kebutuhan belajar. 

4) Para peserta didik lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka 

dan mereka lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi  

5) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

rasa menghargai dan menghormati pribadi temannya, menghargai 

pendapat orang lain, yang mana mereka saling membantu 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan bersama. 

                                                           
17

Achmad Shidiq Permana. “Problem Posing dalam Pembelajaran Matematika”(On-Line), 

tersedia di:http://ashidiqpermana.wordpress.com/2011/05/17/problem-posing-dalam-pembelajaran-

matematika/ diakses pada tanggal 05mei jam 09:09 
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 Adapun langkah-langkah model pembelajaran problem posing 

secara kelompok dalam kegiatan pembelajaran yaitu:
18

 

a) Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

peserta didk untuk belajar. 

b) Peserta diik menyajikan informasi baik selanjutnya memberi 

contoh cara pembuatan soal dari informasi yang diberikan. 

c) Pendidik membentuk kelompok belajar antara 5-6 siswa tiap 

kelompok yang bersifat heterogen baik kemampuan, ras dan 

jenis kelamin. 

d) Selama kerja kelompok berlangsung pendidik membimbing 

kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

membuat soal dan menyelesaikannya. 

e) Pendidik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari dengan cara masing-masing kelompok 

mempersentasikan hasil pekerjaannya. 

f) Pendidik memberi penghargaan kepada peserta didik atau 

kelompok yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan 

dengan baik. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Posing
19

 

                                                           
18

Ibid.  
19

Queen_Jamz. “Pembelajaran matematika dengan pendekatan problem posing”( On- Line), 

tersedia di: http:// Queen_Jamz. Blogspot.com. diakses pada tanggal 05mei jam 09:09 
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Penerapan model Problem Posing ini memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya adalah:  

1) Memberi penguatan terhadap konsep yang diterima atau memperkaya 

konsep-konsep dasar melalui belajar mandiri.  

2) Diharapkan melatih peserta didik meningkatkan kemampuan dalam 

belajar mandiri.  

3) Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang pada 

dasarnya adalah pemecahan masalah. 

Model pembelajaran Problem Posing juga memiliki beberapa 

kekurangan dalam penerapannya. Kekurangan tersebut diantaranya:  

a) Keharusan untuk dapat mengajukan soal dan jawaban menjadi hal yang 

ditakuti bagi peserta didik yang memiliki kemampuan biasa.  

b) Soal yang didapatkan cenderung sama sehingga kurang variatif.  

c) Menghabiskan banyak waktu.  

d) Model  pengajuan soal ini tidak dapat diterapkan pada semua mata 

pelajaran. 

5. Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing
20

 

1) Mengulas Materi  

a) Peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan awal dengan 

informasi baru yang diperoleh. 

                                                           
20

Ratna Kartika Irawati.Pengaruh Model Problem Solving dan Problem Posing serta 

Kemampuan Awal terhadap Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan SainsVol.2, No.4, Desember 

2014,h. 184-192 
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b) Peserta didik membaca dengan baik apabila ada informasi yang 

penting . 

c) Peserta didik mengingat kembali tentang apa yang diajarkan oleh 

pendidik. 

d) Peserta menggunakan kata-kata  sendiri ketika membaca informasi 

baru. 

2) Membentuk Masalah   

a) Peserta didik memeriksa jika sudah mendapatkan masalah yang 

diinginkan . 

b) Peserta didik harus bias mempertimbangkan kemungkinan masalah 

yang ada sebelum mengajukannya. 

c) Peserta didik harus sudah memahami masalah yang akan diajukan. 

d) Peserta didik dapat menggambarkan diagram untuk membantu 

memahami masalah yang akan diajukan dan mampu memikirkan 

model pemecahan pertama sebelum mengajukan masalah. 

3) Memeriksa Solusi 

a) Peserta didik memeriksa solusi untuk masalah yang dibuat dan 

melihat apakah solusinya masuk akal. 

b) Peserta didik memepertimbangkan semua solusi masalah yang 

timbul. 

c) Peserta didik harus memeriksa solusi dan mengerjakannya. 

4) Review  
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a) Peserta didik dapat mengevaluasi proses-proses yang telah 

dilakukan. 

b) Dalam tahap ini juga dimungkinkan siswa dapat mengajukan 

masalah yang berbeda. 

c) Peserta didik dapat melihat kembali seberapa baik masalah yang 

telah diajukan. 

Berdasarkan teori-teori tentangproblem posing di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa problem posing merupakan suatu model pembelajaran 

yang mana peserta didik diajari mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan 

menggunakan bahasa, kemampuan dan pemahaman masing-masing peserta didik 

sesuai informasi yang diberikan oleh pendidik. Dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran problem posing ini peserta didik dituntut 

untuk membuat/mengajukan pertanyaan sekreatif mungkin sehingga peserta 

didik mampu memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh pendidik  dengan 

baik dan bisa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan atau kemampuan baru yang 

diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar.
21

 Hasil merupakan 

proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau 

                                                           
21

Rusmono. Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning Itu Perlu, (Jakarta: 

Ghalia, 2012), h. 8 
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pengukuran hasil belajar.
22

Hasil  belajar merupakan perubahan perilaku 

peserta didik akibat belajar. 

Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada 

objek tertentu berdasarkan suatu criteria tertentu.
23

di dalam hasil belajar 

dapat memberikan informasi kepada pendidik mengenai kemajuan peserta 

didik dalam upaya mencapai tujuan proses belajar mengajar sampai sejauh 

mana kemajuan ilmu pengetahuan yang telah mereka kuasai. Jadi hasil 

belajar merupakan sebuah tolak ukur seberapa jauh seorang peserta didik 

menguasai materi yang telah diajarkan oleh pendidik.Allah berfirman dalam 

Al-Qur’an surat Ar Ra’d ayat 11: 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-

Ra‟d /13 : 11) 

Penjelasan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak 

akan merubah keadaan sesuatu kaum (pengetahuan), sehingga kita tidak 

berusaha untuk merubahnya sendiri.
24

 Perubahan tingkah laku yang berlaku 

dalam waktu relatif lama harus disertai usaha, sehingga orang itu mampu 

                                                           
22

Dimyati, Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran,( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 200 
23

  Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 3 

 
24

Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Tafsirannya Jilid V, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 

h. 78 
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mengerjakan sesuatu. Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan 

tingkah laku  merupakan proses belajar, sedang perubahan tingkah laku 

sendiri merupakan hasil belajar. 

Hasil belajar di klasifikasikan dari Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif (thinking), ranah 

efektif (feeling), ranah psikomotorik (kinesthetic, tactile, and/or physical). 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama tersebut kognitif rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.
25

 Dalam 

penelitian ini hanya menggunakan penilaian aspek kognitif.  

2. Jenis – Jenis Hasil Belajar  

a. Hasil Belajar Aspek Kemampuan Kognitif (thinking).  

Munaf mengemukakan bahwa aspek kognitif meliputi kemampuan 

menyatakan konsep atau prinsip yang telah dipelajari dan kemampuan 

intelektual. Dalam domain kognitif terdapat enam tingkatan ranah 

tersebut yang meliputi:
26

 

1) Pengetahuan /𝐶1(Knowledge) 

                                                           
25

Nana Sudjana.Penilaian hasil proses belajar mengajar (Bandung:Remaja 

Rosdakarya.2009), h. 22-23 
26

 Sigit Mangun Wardoyo. Penelitian Tindakan Kelas (Yogyakarta: GRAHA ILMU. 2013), 

h.42-43 
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Pengetahuan merupakan kemampuan mengingat atau mengambil 

materi yang telah di pelajari sebelumnya. Jenjang yang paling rendah 

dalam kemampuan kognitif meliputi tentang hal-hal yang bersifat 

khusus atau universal ,mengetahui motode dan proses,struktur atau 

setting.  

2) Pemahaman /𝐶2(Comprehension) 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami makna dari materi yang dipelajari. Kata kerja 

oprasionalnya adalah membedakan ,menjelaskan.  

3) Penerapan /𝐶3(Application) 

Penerapan adalah keanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide prinsip-prinsip dan sebagainya. Kata kerja 

oprasionalnya menerapkan, menghubungkan, mengklasifikasikan.  

4) Analisis /𝐶4(Analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu 

keadaan menurut bagian-bagian yang lebih terkecil dan mampu 

memahami hubungan di antar bagian-bagian. Kata kerja oprasionalnya 

menganalisis,menemukan ,membandingkan.  

5) Sintesis/𝐶5(synthesis) 

Sintesis adalah kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan 

dari proses analisis. Sintesis merupakan untuk menyatukan bagian-
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bagian materi sehingga menjadi satu gabungan yang berpola dan 

berkaitan satu sama lain. Kata kerja oprasionalnya mensistesis, 

menghubungkan, menyimpulkan ,merumuskan.  

6) Evaluasi /𝐶6 (Evaluation) 

Evaluasi merupakan kemampuan untuk menilai 

,memeriksa,bahkan mengkritik sesuatu untuk tujuan tertentu. 

b. Hasil Belajar Aspek Kemampuan Afektif
27

 

1) Pandangan atau pendapat (opinion) 

Aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan peserta didik 

maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang  

melibatkan ekspresi,perasaan atau pendapat pribadi peserta didik 

terhadap hal – hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. 

2) Sikap atau nilai (attitude, value) 

Penilaian afektif tentang sikap ini, peserta didik ditanya mengenai 

responnya yang melibatkan sikap atau nilai telah mendalam di 

sanubarinya, dan pendidik meminta dia untuk mempertahankan  

pendapatnya. 

c. Hasil Belajar Aspek Kemampuan Psikomotor
28

 

Psikomotor berhubungan dengan kata “motor”, sensory-motor atau 

perceptual-motor”. Ranah psikomoto berhubungan erat dengan kerja otot 

                                                           
27

Suharsimi Arikunto. Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan edisi 2 (Jakarta:Bimi 

Aksara.2013), h.134 
28

Ibid. 
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sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian–bagiannya. Secara 

mendasar perlu dibedakan antara dua hal, yaitu keterampilan (skills) dan 

kemampuan (abilities). 

3. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Belajar merupakansuatu proses yang berlangsung secara kontinu. 

Berhasil atau tidaknya seseorang belajar disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu:
29

 

a) Faktor Internal (faktor dari dalam peserta didik) yakni, keadaan jasmani, 

rohani peserta didik dan Faktor kelelahan. 

b) Faktor eksternal ( faktor  dari luar peserta didik yakni, faktor keluarga, 

factor sekolah, faktor lingkungan disekitar peserta didik). 

c) Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yakni, jenis upaya 

belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

peserta didik untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-matari 

pelajaran. 

 Faktor diatas banyak hal saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama 

lain, dan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik sangat  

berperan penting dalam peningkatan belajar yang baik. Oleh sebab itu, 

faktor-faktor positif tersebut perlu di dalam diri peserta didik agar mendapat 

prestasi yang baik.   

                                                           
29

Muhibbin.Psikolog Pendidik dengan Pendidikan Baru (Bandung: PT Remaja Rosida Karya. 

2000). h. 132 
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C. Pembelajaran IPA Terpadu 

1. Hakikat Pembelajaran IPA Terpadu 

Mata pelajaran IPA Terpadu adalah ilmu yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari, atau peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan. 

Oleh karena itu, situasi yang mendukung pengembangan kemandirian peserta 

didik perlu diciptakan; peserta didik menganggap bahwa tugas yang diberikan 

dalam belajar adalah sebagai sesuatu yang menyenangkan, serta adanya 

perasaan tidak dikomando, adanya latihan dalam teknik bekerja, adanya 

kegiatan swakarya, namun di dalam batas kemampua individu peserta didik 

tersebut. 

Secara etimologi, Fisher mengatakan kata sains berasal dari bahasa latin, 

yaitu scientia yang artinya secara sederhana adalah pengetahuan (knowledge). 

Istilah sains secara umum mengacu kepada masalah alam yang dapat 

diinterpretasikan dan diuji. Dengan demikian keadaan alam merupakan 

keadaan materi yaitu atom, molekul, dan senyawa, segala sesuatu yang 

mempunyai ruang dan massa sepanjang menyangkut “natural law” yang 

memperlihatkan tingkah laku (behaviour) materi, merupakan pengertian dari 

sains (ilmu pengetahuan alam) yang meliputi Fisika, Kimia, dan Biologi. 

Suatu batasan tentang sains yang lebih lengkap dikemukakan oleh Sund 

menyatakan sains sebagai tubuh dari pengetahuan (body of knowledge) yang 

dibentuk melalui proses inkuiri yang terus menerus, yang diarahkan oleh 

masyarakat ysng bergerak di bidang sains. Sains lebih dari sekadar 
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pengetahuan (knowledge). Sains merupakan upaya manusia yang meliputi 

operasi mental, keterampilan dan strategi memanipulasi dan menghitung, 

keingintahuan (curiousity), keteguhan hati (courage), ketekunan (persistence) 

yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta. Sains 

dapat juga dikatakan sebagai hal-hal yang dilakukan ahli sains ketika 

melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah.
30

 

Jadi dapat dikatakan bahwa, pendidikan IPA Terpadu adalah 

membelajarkan peserta didik untuk memahami hakikat sains (proses dan 

produk serta aplikasi) mengembangkan sikap ingin tahu, keteguhan hati, 

ketekunan, serta sadar akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta terjadi 

pengembangan ke arah sikap yang positif. 

2. Keterampilan proses dalam pembelajaran IPA 

a. Pengertian keterampilan proses  

Pengertian keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan 

ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan 

untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan.  

Funk membagi keterampilan proses menjadi dua tingkatan, yaitu 

keterampilan proses tingkat dasar (basic science process skill) dan 

                                                           
30

Suheriradovic. “Bahan ajar Hakikat Pembelajaran IPA Terpadu”(On-Line) , tersedia di: 

http://suheriradovic.bahanajar-teacher.blogspot.co.id/2011/03/hakikat-pembelajaran-ipa-

terpadu.html,di akses pada hari kamis tanggal 9 juni 2016,pada pukul 15:00WIB 

http://suheriradovic.bahanajar-teacher.blogspot.co.id/2011/03/hakikat-pembelajaran-ipa-terpadu.html,di
http://suheriradovic.bahanajar-teacher.blogspot.co.id/2011/03/hakikat-pembelajaran-ipa-terpadu.html,di
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keterampilan proses terpadu (integrated science process skill). Keterampilan 

proses tingkat dasar meliputi: observasi, klasifikasi, komunikasi. Sedangkan 

keterampilan proses tingkat terpadu meliputi menentukan variabel, menyusul 

table data, menyusun grafik, menentukan variabel secara oprasional.  

1) Melatihkan keterampilan proses dalam IPA  

Dahar mengemukakan bahwa keterampilan proses yang diajarkan 

dalam pendidikan IPA member penekanan pada keterampilan berfikir yang 

dapat berkembang pada anak. Keterampilan proses perlu dilatihkan atau 

dikembangkan dalam pengajaran IPA karena keterampilan proses mempunyai 

peran-peran sebagai berikut ; 

a) Membantu peserta didik belajar mengembangkan pikirannya.  

b) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan  

penemuan. 

c) Meningkatkan daya ingat. 

d) Memberikan kepuasan intrinsik bila peserta didik telah berhasil 

melakukan sesuatu. 

e) Membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep sains.  

2) Hakikat melatihkan keterampilan proses IPA. 

Kegiatan belajar mengajar IPA dengan melatihkan keterampilan 

proses tidak diharapkan setiap peserta didik akan menjadi saintis, 

melainkan mampu mengemukakan idenya bahwa memahami IPA 
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tergantung pada kemampuan memandang dan bergaul dengan alam 

menurut cara-cara yang diperbuat oleh ilmuan.  

3) Tujuan melatihkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA  

4) Melatihkan keterampilan proses merupakan salah satu upaya yang penting 

untuk memperoleh keberhasilan belajar peserta didik yang optimal. 

Tujuan melatihkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA 

diharapkan sebagai berikut:  

a) Meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. 

b) Menuntaskan hasil belajar peserta didik secara serentak, baik 

keterampilan produk, proses, maupun keterampilan kinerjanya. 

c) Menemukan dan membangun sendiri konsepsi serta dapat 

mendefinisikan secara benar untuk mencegah terjadinya 

miskonsepsi.
31

 

D. Pokok Bahasan Pemuaian 

1. Pengetian Pemuaian  

Bila suatu zat dipanaskan (suhunya dinaikkan) maka molekul-molekulnya 

akan bergetar lebih cepat dan amplitude getaran akan bertambah besar, 

akibatnya jarak antara molekul benda menjadi lebih besar dan terjadilah 

pemuaian.
32

 Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan 

suhu zat tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. 

                                                           
31

Trianto. Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), h.62-68 
32

Anni winarsih. IPA TERPADU: SMP/MTs Kelas VII (Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 93 
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Pemuaian dialami oleh zat padat, zat cair dan gas. Pada peristiwa pemuaian 

yang tidak berubah adalah massanya.Sebelum ditemukannya ilmu tentang 

pemuaian, Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Adz-

Dzariyaat, 51: 47.  

 

Artinya:“Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan 

sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya”. 

  

Berdasarkan ayat Al-qur’an diatas, alam semesta yang semua isinya 

bergerak saling menjauhi adalah bahwa alam semesta ini senantiasa memuai. 

Seperti halnya bayangan alam semesta seperti permukaan balon yang tengah 

ditiup, sama seperti titik-titik pada permukaan balon akan saling menjauhi 

karena balonnya mengembang benda – benda angkasa saling menjauhi karena 

alam. Ilmu pengetahuan hanya mampu mendefinisikan konsep “ketiadaan” yang 

melampaui batas pemahaman manusia dengan menyatakan titik tunggal tersebut 

sebagai “ titik yang tidak memiliki volume nol”yang berarti ketiadaan. 

Pemuaian alam semesta merupakan salah satu bukti terpenting bahwa alam 

semesta diciptakan dari ketiadaan.
33

 

a. Pemuain Zat Padat  

Pada umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang 

bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Pemuaian dan penyusutan 

itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda 

tersebut.Bila benda padat (misalnya logam) dipanaskan maka suhunya akan 

                                                           
33

Ade Jamarudin. Konsep Alam Semesta Menurut Al-Quran. JURNAL USHULUDDIN Vol. 

XVI No. 2 (Juli 2010),h. 141 
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naik. Pada suhu yang tinggi atom-atom dan molekul-molekul penyusun 

logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya sehingga 

mengakibatkan logam tersebut akan memuai ke segala arah. Pemuaian ini 

menyebabkan volume logam bertambah besar dan kerapatannya menjadi 

berkurang.Kadang-kadang ketika kita amati gelas kosong dingin menjadi 

retak ketika diisi dengan air mendidih dari teko. Ini terjadi karena sisi dalam 

gelas memuai  lebih dahulu daripada sisi luarnya yang masih dingin .  

 

 

 

Gambar 2.1. Contoh masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian zat padat. 

 

1) Pemuian panjang  

Pemuaian panjang dapat terjadi pada benda berbentuk batang. 

Misalnya, pada kawat dan rel kereta api (Gambar 2.2), pada gambar 

tersebut rel kereta api menjadi bengkok merupakan peristiwa pemuaian 

panjang.  

 

Gambar 2.2 Akibat pemuaian, rel kereta api menjadi bengkok. 
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Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukan besarnya 

pertambahan panjang tiap 1 meter pada kenaikan suhu 1 K atau 10C. 

bila panjang mula-mula sebuah benda yang bersuhu T0 adalah L0, maka 

panjang benda setelah dipanaskan hingga suhu T dapat diketahui melalui 

persamaan berikut: 

𝐿𝑡  = 𝐿0  1 + 𝛼 𝑇 − 𝑇0   

Dengan : 

𝐿𝑡  = panjang benda setelah dipanaskan (m) 

𝐿0 = panjang benda mula – mula (m) 

𝛼  = koefisien muai panjang benda (
0
C

-1
 atau K

-1
) 

𝑇  = suhu benda setelah dipanaskan (
0
C atau K) 

𝑇0= suhu benda mula – mula (
0
C atau K) 

Beberapa nilai koefisien muai panjang untuk beberapa benda 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini
34

: 

Tabel 2.1 Koefisien Muai Panjang Berbagai Benda 

No Zat Koefisien Muai Panjang (
0
C

-1
 atau K

-1
) 

1 Aluminimium 2,4  x 10
-5

 

2 Kuningan 1,9 x 10
-5 

3 Tembaga 1,7 x 10
-5 

4 Kaca biasa 0,9 x 10
-5 

5 Baja 1,1 x 10
-5 
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Giancoli. FISIKA Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 454-456  
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2) Pemuaian Luas  

Pemuaian luas dapat terjadi pada benda berbentuk keping atau 

lempengan. Misalnya jendela kaca rumah, luas bingkai jendela dibuat 

lebih besar daripada luas kaca sehingga terdapat celah kosong antara 

kaca dan bingkai jendela. Hal ini agar pada saat kaca memuai akibat 

cuaca panas, kaca tidak menekan bingkai karena masih ada celah kosong 

sehingga kaca tidak pecah.  

 

Gambar 2.3 Pemuaian Luas 

Apabila luas sebuah lempengan benda yang bersuhu T0 adalah A0, 

maka luas lempengan tersebut setelah dipanaskan hingga suhu T dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 

𝐴𝑡= 𝐴0  1 +  𝛽 𝑇 − 𝑇0   

Dengan : 

𝐴𝑡= luas lempeng benda setelah dipanaskan (m
2
) 

𝐴0 = luas lempeng benda mula – mula (m
2
) 

𝛽 = 2𝛼= koefisien muai luas (
0
C

-1
 atau K

-1
) 

𝑇   = suhu setelah dipanaskan (
0
C atau K) 

𝑇0 = suhu benda mula – mula (
0
C atau K ) 
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3) Pemuaian Volume 

Jika suatu balok mula-mula memiliki panjang P0, lebar L0, dan tinggi 

h0dipanaskan hingga suhunya bertambah Δt, maka berdasarkan pada 

pemikiran muai panjang dan luas diperoleh harga volume balok tersebut 

sebesar. Apabila volume sebuah benda yang bersuhu T0 adalah V0, maka 

volume benda tersebut setelah dipanaskan hingga suhu T dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

𝑉𝑡 = 𝑉0 1 + 𝛾 𝑇 − 𝑇0   

Dengan : 

𝑉𝑡  = volume benda setelah dipanaskan (m
3
) 

𝑉0= volume benda mula – mula (m
3
) 

𝛾 =3𝛼= koefisien muai luas (
0
C

-1
 atau K

-1
) 

𝑇   = suhu setelah dipanaskan (
0
C atau K) 

𝑇0 = suhu benda mula – mula (
0
C atau K ) 

Beberapa nilai koefisien muai volume berbagai jenis zat cair dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Koefisien Muai Volume Berbagai Jenis Zat Cair
35

. 

No Zat Koefisien muai volume 

1 Etil Alkohol 1.12 x 10
-4 

2 Gliserin 4.85 x 10
-4 

3 Raksa 1,82 x 10
-4 

                                                           
35

Daroji. ILMU PENGETAHUAN ALAM untuk kelas VII SMP/MTS (Jakarta: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri.2015), h. 101 
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4 Air 4 x 10
-4 

5 Aseton 1,5 x 10
-4 

6 Benzene 1,24 x 10
-4 

 

b. Pemuaian Zat Cair    

Pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi 

hanya dikenal muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu 

yang diberikan pada zat cair itu maka semakin besar muai volumenya. 

Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda, 

akibatnya walaupun mula-mula volume zat cair sama tetapi setelah 

dipanaskan volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair 

terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan 

antara wujud cair, padat dan gas disebut titik tripel. 

 

Anomali Air 

Khusus untuk air, pada kenaikan suhu dari 0º C sampai 4º C volumenya 

tidak bertambah, akan tetapi justru menyusut. Pengecualian ini disebut 

dengan anomali air. Oleh karena itu, pada suhu 4ºC air mempunyai volume 

terendah. Hubungan volume dengan suhu pada air dapat digambarkan pada 

grafik berikut. 
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Pada suhu 4
0
C, air menempati posisi terkecil sehingga pada suhu itu air 

memiliki massa jenis terbesar. Jadi air bila suhunya dinaikkan dari 0 
0
C – 4 

0
C akan menyusut, dan bila suhunya dinaikkan dari 4 

o
C ke atas akan 

memuai. Sifat utama zat cair adalah mengikuti bentuk wadahnya. Jika air 

dituangkan ke dalam gelas, bentuk air mengikuti bentuk gelas. Karena sifat 

inilah maka zat cair hanya memiliki muai volume. Muai volume zat cair 

dapat dilihat pada Gambar 2.5 ternyata zat cair yang jenisnya berbeda 

memiliki muai volume yang berbeda. 

 

Gambar 2.5 Zat cair yang jenisnya berbeda memiliki muai volume yang 

berbeda. 
36
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c. Pemuaian Gas 

Udara (termasuk) gas memuai jika di panaskan. Gambar 2.6 

menunjukan bahwa ketika bagian bawah botol ke dalam ember air panas, 

udara dalam botol memuai. Ini menyebabkan balon mengembang, ketika 

bagian bawah botol disiram dengan air ledeng, suhu udara berkurang, udara 

menyusut dan menyebabkan balon mengempis
37

. 

 

 

Gambar 2.6 Pemuaian Gas 

Apabila suhu gas dinaikkan maka volume dan tekanan gas akan berubah. 

Adapun besarannya koefisien berbagai jenis gas adalah sama. Pertama kali 

ditemukan oleh Joseph L. Gay Lussac. Besaran koefisien muai gas tersebut 

sebesar 
1

273
/ 0C. Pada pemuaian volume gas untuk tekanan tetap, berlaku 

rumus sebagai berikut: 

V2= V1(1+
1

273
 (T2-T1) 

Keterangan : 

V1 = volume gas sebelum dipanaskan (m
3
 atau cm

3) 

V2 = volume gas setelah dipanaskan (m
3
 atau cm

3
) 

T1 = suhu gas sebelum dipanaskan  

T2 = suhu gas setelah dipanaskan  
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Ibid. 
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2. Penerapan Prinsip Pemuaian
38

 

Salah satu bentuk penerapan prinsip pemuaian, yaitu dengan 

menggunakan suatu bimetal. Bimetal adalah keeping dua logam yang angka 

memuainya berbeda diletakkan menjadi satu. Apabila salah satu ujungnya 

dipanasi maka akan melengkung kearah logam yang angka muainya mengecil 

sebaliknya jika didinginkan akan menjadi lurus.  

Penggunaan bimetal dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut: 

1) Sebagai sakelar otomatis yang dapat menghubungkan dan memutuskan 

arus secara otomatis. 

2) Dipasang pada alat tanda bahaya ( alarm). 

3) Dipasang pada thermostat . 

Gejala pemuaian dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa yang 

berhubungkan dengan gejala pemuaian antar lain sebagai berikut: 

1) Pemasangan kaca jendela 

2) Pemasangan rel kereta api 

3) Pembuatan benda-benda dari kaca 

4) Pemasangan bingkai besi roda kereta kuda 
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E. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan kerangka berfikir diatas proses pembelajaran terlebih 

dahulu di uji pretest  antara kelas Eksperimen dan kelas kontrol, dengan di uji 

pretest akan menghasilkan hasil sementara. Dengan pembelajaran IPA terpadu 

dengan pokok  materi pemuaian akan diterapkan di kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran Problem Posing  dan kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Setelah penerapan model 

Pretest kelas Eksperimen  Pretest kelas Control 

Hasil Penilain Awal 

Pembelajaran IPA Terpadu  

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Model Pembelajaran 

Problem Posing 

Hasil Penilain  

Kesimpulan Ada 

/Tidak pengaruh Hasil 

belajar peserta didik 

Pemuaian 

Postest kelas Eksperimen dan kelas Kontrol  
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pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di uji postest untuk 

mendapatkan hasil  penilaian untuk mengetahuai ada tidaknya pengaruh model 

problem posing terhadap hasil belajar kognitif. Dimana Model pembelajaran 

Problem Posing merupakan model pembelajaran yang peserta didik tidak hanya 

menerima materi dari pendidik saja, melainkan peserta didik juga berusaha 

menggali dan mengembangkan sendri. 

Hasil belajar adalah perubahan dalam pengetahuan, sikap dan kemampuan 

secara keseluruhan setelah pembelajaran. 

F. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dan terkait dengan 

Pengaruh model pembelajaran Problem Posing terhadap hasil belajar  peserta 

didik.  

1. Al Sriwenda R, dalam penelitiannya “Penerapan Pembelajaran Model 

Problem Posing Untuk Meningkatkan Kreativitas dan Prestasi Belajar Siswa 

pada Materi  Laju Reaksi Kelas XI IPA 5 SMAN I BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2012/2013” menyatakan bahwa Pembelajaran model Problem 

Posing dapat meningkatkan kreativitas siswa yaitu 43,75% pada siklus I 

meningkat menjadi 53,10% pada siklus II. Pembelajaran model Problem 

Posing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Persentase ketuntasan 

belajar siswa mencapai 69% pada siklus I meningkat menjadi 81,25% pada 

siklus II. Aspek psikomotorik siswa telah mencapai 97% pada siklus I. 
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Aspek afektif siklus I persentase siswa kriteria tinggi dan sangat tinggi telah 

mencapai 100% pada siklus I.
39

 

2. Ika Agus Erlinawati, dalam penelitiannya “Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Posing tipe Within Solution Posing Pada Pokok Bahasan Dinamika 

Rotasi dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Konsep Siswa di SMAN 1 

Tuban” menyimpulkan penerapan model pembelajaran Problem Posing tipe 

Within Solution Posing berpengaruh positif terhadap hasil pemahaman 

konsep siswa pada pokok bahasan dinamika rotasi di kelas XI SMA Negeri 1 

Tuban terutama pada soal-soal yang bersifat matematis. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol karena thitung > tabel. Tingkat pemahaman konsep 

hasil posttest, menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
40

 

3. Umi Ruaifah mahasiswi UIN Walisongo Semarang dalam penelitiannya: 

“Efektivitas model pembelajaran Problem Posing secara berkelompok 

terhadap hasil belajar siswa kelas VIII Mts NU 01 Cepiring Kendal pada 

materi pokok Getaran Dan Gelombang”,Menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran problem posing secara berkelompok efektif terhadap hasil 
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Al Sriwenda R. Penerapan Pembelajaran Model Problem Posing Untuk Meningkatkan 

Kreativitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi  Laju Reaksi Kelas XI IPA 5 SMAN I BOYOLALI 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Jurnal Pendidikan Kimia (JPK), Vol. 2 No. 2 Tahun 2013, ISSN 

2337-9995. Universitas Sebelas Maret 
40

Ika Agus Erlinawati. Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing tipe Within Solution 

Posing Pada Pokok Bahasan Dinamika Rotasi dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Konsep Siswa 

di SMAN 1 Tuban. Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika Vol. 02 No. 03 Tahun 2013, 19 – 22 
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belajar siswa kelas VIII MTs NU 01 Cepiring pada materi pokok getaran dan 

gelombang. Hal ini di tunjukkan dengan hasil belajar peserta didik yang 

diajar dengan pembelajaran Problem Posing secara berkelompok lebih baik 

dari pada peserta didik yang diajar dengan pembelajarankonvensional, yaitu 

rata-rata hasil belajarpeserta didik kelas eksperimen = 72,11 sedangkan rata-

rata peserta didik kelas kontrol = 64,78.
41

 

4. Ratna Kartika, dalam penelitiannya “Pengaruh Model Problem Solving dan 

Problem Posing serta Kemampuan Awal terhadap Hasil Belajar Siswa” Data 

penelitian menggunakan tes hasil belajar yang terdiri atas 14 soal pilihan 

ganda dan 5 soal esai. Analisis data menggunakan uji ANOVA Two Ways 

menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar tingkat 

tinggi siswa yang dibelajarkan dengan Problem Posing lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar tingkat tinggi siswa yang dibelajarkan 

dengan Problem Solving. Model pembelajaran Problem Posing cenderung 

lebih efektif dalam melatih berpikir tingkat tinggi siswa dibandingkan 

dengan model pembelajaran Problem Solving
42

.  

5. Laksmi Wulandari, dalam penelitiannya “Penerapan Model Problem Posing 

dengan Metode Tugas Terstruktur dalam Pembelajaran Fisika SMA” 

menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan 

                                                           
41

 Umi Ruaifah. Efektivitas model pembelajaran Problem Posing secara berkelompok 

terhadap hasil belajar siswa kelas VIII Mts NU 01 Cepiring Kendal pada materi pokok Getaran Dan 

Gelombang.Semarang :Program Strata 1 Jurusan Tadris Fisika IAIN Walisongo Semarang, 2011. 
42

 Ratna Kartika Irawati.Pengaruh Model Problem Solving dan Problem Posing serta 

Kemampuan Awal terhadap Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan Sains Vol.2, No.4, Desember 

2014, Hal 184-192 
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modelProblem Posing dengan metode tugas terstruktur dapat memberikan 

hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. Hal ini di tunjukan dengan aktivitas belajar siswa kelas X.3 

SMA Negeri 5 Jember tahun ajaran 2012/2013 selama mengikuti 

pembelajaran fisika menggunakan model Problem Posing dengan Metode 

Tugas Terstruktur termasuk dalam kategori sangat aktif yaitu sebesar 88,54 

%. 
43

. 

G. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan
44

.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesisi Statistik 

H0: 𝑅= 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada hasil belajar dengan 

model Problem Posing pokok bahasan pemuaian kelas VII 

SMPN 4 Bandar Lampung. 

Ha:𝑅 ≠ 0: Terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar dengan model 

pembelajaran problem posing pokok bahasan pemuaian kelas VII 

SMPN 4 Bandar Lampung. 
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Laksmi Wulandari. Penerapan Model Problem Posing dengan Metode Tugas Terstruktur 

dalam Pembelajaran Fisika SMA. Jurnal Pembelajaran  Fisika UniversitasJember (UNEJ), ISSN 2301-

9794 
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Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 63. 
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Menentukan kaidah pengujian hipotesis: 
45

 

Jika : Thitung≤ Ttabel : terima HO artinya tidak sigifikan  

Thitung ≥ Ttabel : maka tolak HO artinya signifikan  

Dengan taraf  signifikan 𝛼 =0,05 

2. Hipotesis Peneliti  

Terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar dengan model 

pembelajaran problem posing pokok bahasan pemuaian kelas VII SMPN 4 

Bandar Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

Juliansyah. Metodologi Penelitian, skripsi, tesis, disertai karya ilmiah (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group.2011),h.84-86  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 4 Bandar Lampung dikarenakan sekolah 

tersebut belum ada yang melakukan penelitian mengenai proses pembelajaran 

dengan model Problem Posing.  Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 

September sampai 27 Oktober .   

B. Metode dan Design Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
46

Pada penelitian ini menggunakan 

penelitian quasi eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian yang paling produktif, karena jika penelitian tersebut dilakukan 

dengan baik dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan sebab 

akibat.
47

 

Penelitian ini menggunakan Quasi Eksperimenyaitu desain yang memiliki 

kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
48

 Penelitian ini 

terdapat dua kelompok, pada kelompok eksperimen, yaitu peserta didik akan 
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Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2 
47

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), H. 179 
48

Ibid. Sugiyono, hlm. 77 
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mendapat perlakuan dengan penggunaanmodel pembelajaran Problem Posing 

sedangkan kelompok kontrol mendapat perlakuan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Quasi-eksperimental design yang digunakan adalah 

jenis Non-Equivalent Control Group design pada desain ini terdapat pretest dan 

posttest untuk kelompokeksperimen dan kontrol. yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen sebelum diberlakukan perlakuan diberikan pretes untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Hasil pretes baik kelas kontrol maupun eksperimen tidak dibedakan 

secara signifikan. 

Table 3.1rancanagn penelitian 

 

 

 

 

Keterangan : 

𝑇1 :Prestest ( tes awal sebelum proses belajar sebelum diberikan perlakuan). 

𝑇2 : posttest ( tes akhir setelah proses belajaar diberikan perlakuan). 

𝑋𝑀: Pemberian proses belajar mengajar untuk kelompok eksperimen yang dikenai 

perlakuan model pembelajaran Problem Posing.  

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi Penelitian 

Kelompok Tes Awal Perlakuan (x) Tes Akhir 

Eksperimen (kelas E) 𝑻𝟏 𝑿𝑴 𝑻𝟐 

Kontrol ( kelas C) 𝑻𝟏 - 𝑻𝟐 



43 
 

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil 

pengukuran yang menjadi objek penelitian.
49

Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
50

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII 

SMPN 4 Bandar Lampung, yang terdiri dari sepuluh kelas yang berjumlah 

310 peserta didik. 

Tabel 3.2 Distribusi peserta didik kelas VIII SMPN 4 Bandar Lampung 

No Kelas Jumlah peserta No Kelas Jumlah peserta 

1 VII A 30 6 VII F 32 

2 VII B 30 7 VII G 32 

3 VII C 32 8 VII H 30 

4 VII D 32 9 VII I 30 

5 VII E 32 10 VII J 30 

Jumlah Populasi 310 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pada penelitian ini, dari populasi diambil dua kelas, yaitu : 

kelas VII E  sebagai kelas eksperimen sebanyak 32 peserta didik dan kelas VII 

C, sebagai kelas kontrol sebanyak 32 siswa. Sedangkan untuk kelas uji coba 

yaitu kelas VII A yang berjumlah 30 peserta didik.   

3. Teknik Sampling  

                                                           
49

Riduwan. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. (Bandung:Alfabeta,2009), h. 54 
50

 Sugiyono. Op. Cit. 2011, h. 80. 
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Teknik sampling adalah  suatu cara mengambil sampel yang representatif 

dari populasi. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa hingga 

diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya
51

. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu cluster random sampling yaitu pengambilan sampel secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Semua anggota 

populasi di beri kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. 

Teknik ini dipakai dalam penentuan sampel karena populasi diasumsikan 

berdistribusi normal dan dalam keadaan homogen dengan pertimbangan 

bahwa peserta didik pada jenjang kelas yang sama, materi berdasarkan 

kurikulum yang sama dan pembagian kelas bukan berdasarkan kelas 

unggulan. Berdasarkan hasil proses pengambilan sampel didapat kelas VII E 

kelas eksperimen yang berjumlah 33 peserta didik, dan kelas VII C kelas 

kontrol berjumlah 32 peserta didi. Sedangkan untuk kelas uji coba yaitu kelas 

VII A yang berjumlah 30 peserta didik.   

D. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan serta memberikan gambaran 

yang kongkrit mengenai arti yang terkandung dalam judul diatas, maka dengan 

ini diberikan definisi operasional yang akan di jadikan landasan pokok dalam 

penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya,yaitu: 

1. Model Problem Posing 
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Pembelajaran dengan menerapkan Model Pembelajaran Problem Posing 

merupakan salah satu model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik 

untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang tengah diajarkan yang 

kemudian harus dipecahkan oleh peserta didik baik secara individu maupun 

kelompok. 

2. Quasi experimental design, yakitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui 

hubungan antara dua variable atau lebih 

E. Variabel Peneltian  

Variabel merupakan pusat perhatian didalam penelitian, jadi variabel 

penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi kemudian 

ditarik kesimpulanya
52

. Variabel yang didenifisikan secara operasional 

dimaksudkan agar setiap variable penelitian yang dapat diukur dan perumusan 

hubungan antarvariabel adalah dua langkah yang sangat penting.  

Dalam hal ini penulis mendefinisikan operasional variabel:  

1. Independent (variabel penyebab atau variabel bebas) merupakan variable yang 

dipengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

terikat. Variable independent atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing.  

                                                           
52

Ibid.Sugiyono. 2011.h.38 
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2. Variabel Dependent (Variabel Terikat) merupakan variable yang dipengaruhi 

atau yang menjadi sebab, karena adanya variable bebas. Variabel dependent 

atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil peserta didik.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Tes 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan tes di awal (pretest) dan di 

akhir pembelajaran berupa test evaluasi pemahaman peserta didik (post-test). 

Bentuk soal tes yag digunakan adalah tes obyektif beralasan berupa tes 

pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. 

2. Observasi  

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data 

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan.
53

 Lembar observasi digunakan oleh pendidik menilai aktivitas 

pendidik mulai dari penyusunan silabus, RPP, dan pelaksanaan proses 

pembelajaran. Lembar observasi terdapat pada lampiran 15.  

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari 
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Sudjiono. PengantarEvaluasi Pendidikan( Jakarta: PT Rajawali Grafindo 

Persada,2013),h.66 
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seseorang
54

. Adapun dokumen yang dimaksud adalah surat-surat atau bukti 

tertulis yang ditemukan dilokasi. Data yang diperlukan adalah sejarah 

singkat SMPN 4 Bandar Lampung, data sekolah, daftar guru, daftar siswa 

SMPN 4 Bandar Lampung.  

G. Uji Coba Instrument Test  

1. Uji Validitas
55

 

Validitas  adalah  suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau 

kesahihan alat ukur. Alat ukur yang valid berarti memiliki validitas yang 

rendah.Untuk menguji validitas alat ukur terlebih dahulu dicari harga korelas. 

Dengan Rumus  person prodduct momentadalah: 

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien  korelasi  antara  variabel  X  dan  Y,  dua  variabel  yang  

dikorelasikan. 

 𝑋 =  Jumlah  skor  butir 

 𝑌 = Jumlah  skor  total 

N    =  Jumlah  sampel 

“Setelah  ditentukan  𝑟𝑥𝑦  = r  hitung  kemudian  dibandingkan  dengan  r  tabel  

pada  taraf  signifikan  5%.  Jika  𝑟𝑥𝑦 ≥  maka  butir  soal  dinyatakan  valid,  

                                                           
54

Op. Cit. Sugiyono. 2011. h. 240 
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 Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Cetakan Ke-11, (Jakarta: Bumi 

Aksara), dikutip oleh Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 
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48 
 

sedangkan  jika  𝑟𝑥𝑦 ≤  r  tabel  maka  butir  soal  dinyatakan  tidak  valid  

sehingga  diperbaiki  atau  dibuang.”   

 

  

Tabel 3.3 Koefisien validitas soal 

Koefesien Korelasi Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

 

2. Uji Reliabilitas   

Reabilitas adalah ukuran sejauh mana  suatu  alat  ukur  dapat  

memberikan gambaran yang benar-benar dapat dipercaya tentang  

kemampuan seseorang.  Tes  dapat  dikatakan  mempunyai  taraf  kepercayaan  

yang  tinggi  jika   tes  tersebut  dapat  memberikan   hasil  yang  tetap. 

Rumusan  reliabilitas  Alpha yaitu:
56

 

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑖 ∶ Reliabilitas  instrumen 

k  :  Banyaknya  butir  pertanyaan  atau  banyaknya  soal 
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𝑆𝑖
2 :  Varians  skor  ke – 𝑖 

𝑆𝑡
2 :  Varians  total 

 

 

Tabel 3.4. Klasifikasi  Indeks  Reliabilitas  Soal 

No Indeks  Reabilitas Klasifikasi 

1 r ≤0,70 Tinggi  

2 r ≥0,70 Rendah  

 

3. Tingkat  Kesukaran 

“Secara  umum  taraf  kesukaran  soal  dapat  diketahui  secara  empiris  

dari  persentase peserta yang  gagal dalam  menjawab  soal.  Untuk  

mengetahui  tingkat  kesukaran  instrumen  dapat  menggunakan  rumus:”
57

 

 

         

Keterangan : 

P   : Indeks  kesukaran 

B   : Banyaknya  peserta  didik  yang  menjawab  soal  itu  dengan  benar 

JS   : Jumlah  seluruh  peserta  didik  peserta  tes. 

Tabel 3.5. Interprenstasi  Tingkat  Kesukaran  Butir  Tes
58

 

Interval P Kriteria 
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 Anas Sudjiono. Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada, 

2011), h.372 
58

Anas Sudijiono, Op.cit, h.372 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
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 P≤ 0,30 Terlalu Sukar 

0,31−0,70 Sedang (cukup)  

P ≥ 0,70 Terlalu Mudah 

 

 

 

 

 

4. Daya Beda  

Dayapembedaadalahkemampuansebuahsoaluntukmembedakanantara 

pesertadidikyangpandaidenganpesertadidik yangberkemampuanrendah. 

Rumus yang digunakan untuk melihat daya pembeda adalah
59

: 

 

Keterangan : 

D :Indeks daya pembeda 

JA :Banyak peserta kelompok atas 

JB :Banyak peserta kelompok bawah 

BA  :Banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar  

BB :Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

PA
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 : proporsi jawaban benar kelompok atas 

PA
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 : proporsi jawaban benar kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.6  Klasifikasi Daya Pembeda 

No Indeks Kriteria 
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𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = PA - PB 
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diskriminasi(D)  

1 D ≤ 0,20 Jelek (poor) 

2 0,20−0,40 Cukup (satistifactory) 

3 0,40−0,70 Baik (good) 

4 0,70 −1,00 Baik sekali (excellent) 

 

 

5.  Efektivitas Pengecoh 
60

 

Perhitungan efektivitas pengecoh butir Soal dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : 

IP  : indeks pengecoh 

P : jumlah peserta didik yang memilih pengecoh 

N : jumlah peserta didik yang ikut test 

B  : jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal 

n  : jumlah alternative jawaban ( opsi) 

1  : bilangan tetap  

Tabel 3.7  Klasifikasi efektivitas pengecoh 

Pengecoh yang berfungsi Kriteria 

++ Sangat Baik 

+ Kurang 
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Wika Sevi Oktanin. Test Item Analysis Of Final Examination In Economic Accounting 

Subject. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XIII, No.1, Tahun 2015. Pendidikan Akuntansi 
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𝐼𝑃 =
𝑃

 𝑁 − 𝐵  𝑛 − 1  
× 100% 
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- Kurang Baik 

-- Buruk 

--- Sangat Buruk 

 

H. Hasil Uji Instrumen  

Berdasarkan hasil uji instrumen diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.8 rekapitulasi hasil uji instrument 

No 

Soal 

Reabilitas soal Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Validitas 
Ket 

Koefesien  Kriteria Indeks  Kriteria  Interval  Kriteria  Koefesien Kriteria 

1 
 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.53 Baik 0.73 Mudah 0.4 Cukup Valid 

2 0.33 Cukup 0.57 Sedang 0.4 Cukup Valid 

3 0.47 Baik 0.7 Sedang 0.3 Renda Valid 

4 0.13 Jelek 0.8 Sedang 0.5 Cukup Valid 

5 0.4 Cukup 0.33 Sedang 0.5 Cukup Valid 

6 0.4 Cukup 0.7 Sedang 0.4 Cukup Valid 

7 0.7 Baik 0.6 Sedang -0.1 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

8 -0.3 
Sangat 

jelek 
0.47 Sedang -0.1 

Sangat 

rendah 
Tidak valid 

9 -0.3 
Sangat 

jelek 
0.73 Sedang 0.4 Cukup Valid 

10 0.4 Cukup 0.67 Sedang 0.4 Cukup Valid 

11 0.4 Cukup 0.7 Sedang 0.5 Cukup Valid 

12 0.1 Jelek 0.8 Mudah 0.1 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

13 0.3 Cukup 0.7 Sedang 0.3 Rendah Valid 

14 0.5 Baik 0.6 Sedang 0.6 Tinggi Valid 

15 0.3 Cukup 0.8 Mudah 0.4 Cukup Valid 

16 0.1 Jelek 0.3 Sukar 0.4 Cukup Valid 

17 0.1 Jelek 0.3 Sukar 0.3 Rendah Valid 

18 0.4 Cukup 0.7 Sedang 0.5 Cukup Valid 

19 0.3 Cukup 0.7 Sedang 0.2 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

20 -0 
Sangat 

jelek 
0.8 Mudah -0.03 

Sangat 

rendah 
Tidak valid 

21 0.2 Jelek 0.8 Mudah 0.2 Sangat Tidak valid 



53 
 

No 

Soal 

Reabilitas soal Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Validitas 
Ket 

Koefesien  Kriteria Indeks  Kriteria  Interval  Kriteria  Koefesien Kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggi 

rendah 

22 0.4 Cukup 0.6 Sedang 0.6 Tinggi Valid 

23 0.3 Cukup 0.7 Sedang 0.4 Cukup Valid 

24 0.3 Cukup 0.4 Sedang 0.4 Cukup Valid 

25 -0 
Sangat 

jelek 
0.7 Sedang -0.02 

Sangat 

rendah 
Tidak valid 

26 0.3 Cukup 0.4 Sedang 0.2 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

27 0.2 Jelek 0.3 Sedang 0.3 Rendah Valid 

28 0.2 Jelek 0.7 Sedang 0.2 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

29 0.3 Cukup 0.8 Mudah 0.3 Rendah Valid 

30 0.5 Baik 0.5 Sedang 0.26 Rendah Tidak valid 

31 0.3 Cukup 0.5 Sedang 0.4 Cukup Valid 

32 -0.6 
Sangat 

jelek 
0.5 Sedang -0.5 

Sangat 

rendah 
Tidak valid 

33 -0.2 
Sangat 

jelek 
0.8 Mudah -0 

Sangat 

rendah 
Tidak valid 

34 0.1 Jelek 0.4 Sedang 0.2 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

35 0.1 Jelek 0.3 Sedang 0.3 Rendah Valid 

36 0.1 Jelek 0.3 Sukar 0.5 Cukup Valid 

37 0.3 Cukup 0.6 Sedang 0.3 Rendah Valid 

38 0.2 Jelek 0.4 Sedang -0 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

39 0.1 Jelek 0.3 Sedang -0.1 
Sangat 

rendah 
Tidak valid 

40 0.3 Cukup 0.4 Sedang 0.3 Rendah Valid 

 

Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data tentang nilai awal peserta 

didik dan nilai akhir peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran 

Problem Posing, terlebih dahulu soal di uji cobakan pada 30 peserta didik untuk 

mengetahui validitas,  realibilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Uji coba 
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soal yang dilaksanakan kepada responden, yaitu  kelas VII A SMPN 4 Bandar 

Lampung dengan 40 butir soal dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice).  

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap 40 soal uji coba, diperoleh 

jumlah soal 2 yang valid dengan kategori  tinggi  dan jumlah soal 15 yang valid 

dengan kategori cukup dan jumlah soal 8 dengan kategori rendah .  

Dari hasil uji reabilitas didapatkan perhitungan reabilitas 0.8 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut realibel dengan 

kriteria reabilitas tinggi. 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran item soal tes terhadap 40 soal yang di uji 

cobakan, semua soal memenuhi syarat tingkat kesukaran yakni soal-soal harus 

memilki tingkat kesukaran sedang yaitu antara 0,30 sampai dengan 0,70 dengan 

kriteria soal sedang.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji daya beda, dari 40  soal diuji cobakan 

memenuhi syarat yakni soal-soal memiliki daya beda yang lebih dari atau sama 

dengan 0,2. Jumlah soal dengan indek daya beda baik terdapat 5 soal dan 17 soal 

dengan indeks daya beda sedang, 12 soal jelek, 6 soal sangat jelek. Selain itu 

juga dilakukan analisis terhadap keseluruhan datayang tercantum dalam lampiran 

7. 

  Tabel 3.10 rekapitulasi hasil efektifitas pengecoh  

No A B C D 

1 2+ 2+ 22** 4+ 

2 3+ 18** 6+ 3+ 

3 3++ 20** 4++ 3++ 
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4 2++ 25** 1+ 2++ 

5 7++ 7++ 7++ 9** 

6 2+ 20** 4++ 4++ 

7 5++ 5++ 2- 18** 

8 7+ 3+ 16** 4++ 

9 22** 6--- 2+ 0-- 

10 3++ 3++ 4++ 20** 

11 4++ 20** 3++ 3++ 

12 2++ 2++ 23** 3+ 

13 3++ 21** 4+ 2+ 

14 19** 2+ 4++ 5+ 

15 3+ 1- 23** 3+ 

16 5+ 8** 8++ 9++ 

17 7++ 9** 10+ 4+ 

18 3++ 3++ 21** 3++ 

19 3++ 3++ 21** 3++ 

20 23** 2++ 2++ 3+ 

21 2++ 3+ 24** 1- 

22 2+ 5+ 4++ 19** 

23 3++ 3++ 20** 4++ 

24 12** 6++ 8+ 4+ 

25 21** 4+ 2+ 3++ 

26 5++ 5++ 13** 7++ 

27 8++ 10** 5+ 7++ 

28 3++ 4++ 20** 3++ 

29 1- 23** 4- 2++ 

30 15** 5++ 6++ 4++ 

31 4++ 5++ 16** 5++ 

32 4++ 16** 5++ 5++ 

33 4++ 3++ 20** 3++ 

34 6++ 3+ 7+ 14** 

35 4+ 6++ 13** 7++ 

36 5+ 10+ 5+ 10** 

37 9** 6++ 8++ 7++ 

38 3++ 19** 4++ 4++ 

39 12** 5++ 7++ 6++ 

40 7++ 10** 7++ 6++ 
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Pada soal pilihan ganda terdapat alternatif jawaban (option) yang merupakan 

pengecoh (distraktor). Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara 

merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya butir soal yang 

kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Pengecoh dianggap 

baik apabila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau 

mendekati jumlah ideal.  

Perhitungan efektifitas pengecoh instrumen pilihan ganda hasil belajar kelas 

VII SMP Negeri 4 Bandar Lampung dalam penelitian ini menggunakan 

programanates, dengan jumlah soal  40 butir diperoleh butir soal dengan 

pengecoh yang efektif yaitu soal yang mempunyai nilai pengecoh + (positif) 

yaitu  nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 

32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 dari soal dengan pengecoh yang efektif ini didapatkan 

dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa peserta didik memilih secara merata 

butir soal yang baik. Sedangkan butir soal yang pengecohnya tidak efektif yaitu 

soal yang mempunyai nilai pengecoh – (negatif), soal tersebut yaitu nomor 7, 9, 

15, 21, 29.Hasil menunjukkan bahwa peserta didik memilih secara tidak merata 

butir soal yang baik.Untuk hasil lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 6.  

I. Teknik Analisis Data 

Analisis terhadap data penelitian bertujuan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam 

penelitianini adalah diskriptif dan analisis induktif analisis. Analisis deskriptif 
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adalah dilakukan untuk mengetahui bahwa rata-rata dan simpangan baku kelas 

sampel,analisis induktif dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang 

signifikanpada hasil belajar dengan model pembelajaran Problem Posingdengan 

menggunakan analisis uji t  parsial . Sebelum dilakukan analisis tersebut harus 

dipenuhi dua syarat yaitu: sempel berasal dari populasi yang terdistribusi normal 

dan dua kelas memiliki vasian yang homogen. Oleh sebab itu terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas dan homogenitas. 

1. Data keterlaksanaan 

Keterlaksanaan pembelajaran Problem posing dapat diketahui dengan cara 

mencari persentase keterlaksanaannya. Untuk menghitung persentase  

keterlaksanaan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut.
61

 

 

 

Adapun interpretasinya ditunjukkan pada tabel di bawah ini 

Tabel 3.11. Kriteria Keterlaksanaan Strategi 

% Keterlaksanaan (P) Interpretasi 

P = 0 Tak satu kegiatan pun 

0 < P ≤ 25% Sebagian kecil kegiatan 

25%< P < 50% Hampir setengah kegiatan 

P = 50% Setengah kegiatan 

50%< P ≤ 75% Sebagian besar kegiatan 
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Jumlah aspek yang teramati
% Keterlaksanaan = 100%

Jumlah seluruh aspek
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75 %< P < 100% Hampir seluruh kegiatan 

P = 100% Seluruh kegiatan 

 

 

2. Data pretest dan posttest  

a) Uji normalitas   

Uji normalitas dilakukan dengan mesnggunakan uji kolmogrov-

smirnov dengan bantuan program SPSS 17.0 for windows, bertujuan untuk 

melihat apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b) Uji Homogenitas    

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah kedua sampel mempunyai 

varian yang homogen atau tidak. Uji homogen dilakukan dengan uji 

levene test dengan SPSS 17.0 for windows. 

c) Uji hipotesis  

Hipotesis diujikan dengan  uji t parsial dengan bantuan SPSS 17.0 for 

windows 

3. Effect size 
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Untuk mengetahui besarnya effect size model pembelajaran problem 

posing terhadap hasil belajar fisika peserta didik, rumus yang digunakan 

yakitu:
62

 

𝑑 =  
𝑛1 + 𝑛2

 𝑛1  𝑛2 

𝑡

 

Keterangan  

𝑑= Effect size 

𝑛1= jumlah kelas eksperimen  

𝑛2= jumlah kelas kontrol  

𝑡= thitung  

Kriteria besar kecil effect size di klafikasikan sebagai berikut:  

Tabel 3.11. Kategori Effect Size  

Effect size Kategori 

𝑑 > 0,2 Kecil 

0,2 ≤ 𝑑 ≤ 0,8 Sedang 

𝑑 > 0,8 Tinggi 

 

J. Prosedur Penelitian  
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Mengumpulkan informasi 

1. Jurnal penelitian 

2. Buku  

3. internet 

 

Potensi dan masalah 

 Studi pendahuluan 

 Wawancara  

Ahli Instrimen  Instrument  Validasi 
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    Gambar 3.1 bagan prosedur penelitian 

1. Potensi dan masalah 

Kegiatan awal sebelum menggunakan model pembelajaran Problem 

Posing adalah melakukan observasi awal dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan pada saat melaksanakan observasi pada tanggal 29 April 2016 di 

SMPN 4 Bandar Lampung. Melakukan observasi ( pengamatan) terlebih 

dahulu kemudian melakukan wawancara kepada guru bidang studi fisika. 

2. Mengumpulkan Informasi  

Setelah setelah mendapatkan informasi yang data yang lengkap analisis 

kebutuhan lengkap dan jelas maka tahap selanjutnya mengumpulkan sumber 

referensi yang berkaitan model pembelajaran Problem Posingterhadap 

terhadap hasil belajar peserta didik di SMPN 4 Bandar Lampung kelas VII 

pokok bahasan pemuaian. Instrument yang digunakan dalam mengumpulan 

informasi yaitu berupa lembar pedoman wawancara guru. 

3. Instrument Penelitian  

Tidak Valid Valid Revisi 

Selesai  
Perlakuan model pembelajaran 

Problem Posing 
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Penggunaan model pembelajaran Problem Posing terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas VII di SMPN 4 Bandar Lampung menggunakan instrument 

test, lembar observasi, lembar validasi dimana:  

a) Test  

Teknik pengambilan data dilakukan dengan tes di awal (pretest) dan di 

akhir pembelajaran berupa (post-test). Dengan soal terdiri 25 butir soal. 

Bentuk soal tes yag digunakan adalah tes pilihan ganda dengan 4 pilihan 

jawaban.  

b) Lembar Observasi  

Lembar observasi ini untuk mengumpulkan bahan-bahan berdasarkan 

keterangan (data) yang sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh 

pendidik bidang study .  

c) Lembar Validasi  

Lembar validasi untuk menunjukkan kevalidan pada suatu instrument. 

Instrument di validasi maka dapat diketahui kekurangan dari instrumen 

kemudian dilakukan revisi. Ketika sudah di revisi di validasi kembali oleh tim 

ahli instrument. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Keterlaksanaan Proses Pembelajaran  

1. Kelas Eksperimen  

Penelitian ini diperoleh dari proses pembelajaran pada kelas eksperimen. 

Dengan  menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh  guru mata 

pelajaran SMP 4 Bandar lampung dengan beberapa poin penilaian. 

Berdasarkan keterlaksanaan  proses pembelajaran dengan model problem 

posingpada kelas eksperimen (kelas VII-E), diperoleh data yang disajikan 

pada Gambar 4.1  berikut: 

 

Gambar 4.1Grafik Hasil lembar observasi kelas eksperimen  

Berdasarkan diagram diatas, Pada penelitian terdapat empat kali 

pertemuan, 2 kali pertemuan yang tahapan model pembelajaran mencapai 

100% ketercapaian, dan 2 kali pertemuan yang tahap model pembelajaran 

yang hanya mencapai 93,33%. Pada penelitian pertama dan ketiga ada 

tahapan yang belum maksimal yakitu kesulitan dalam mengorgansasikan 

85

90

95

100

Pertemuan 
1

Pertemuan 
2

Pertemuan 
3

Pertemuan 
4

93.33 %

100 %

93.3 %

100 %
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waktu.Pada  langkah penerapan dalam  menggunakan model problem 

posingpeserta didik yang kurang serius mengikuti pembelajaran, walaupun 

dalam penjelasan sudah menyampaikan pembelajaran yang cukup menarik 

tetapi masih ada sebagian peserta didik yang tidak memberikan perhatian dan 

menanggapi pertanyaan dari peneliti setelah diberikannya pembelajaran.  

Dampak dari itu semua, akhirnya konsentrasi peserta didik tidak 

sepenuhnya tertuju pada materi yang diberikan ( tugas kelompok), melainkan 

mereka lebih senang mengobrol dengan peserta didik yang lainnya, karena 

mereka diberi kebebasan dalam bekerja kelompok. Sedangkan pada 

pertemuan selanjutnya sudah biasa mengorganisir waktu dan proses 

pembelajaran teratur.Sesuai dengan pendapat laksmi wulandari bahwa model 

pembelajaran pembelajaran problem posing dengan tugas terstruktur untuk 

pengembangan materi sangat terbuka sedangkan pada pembelajaran 

konvensional materi yang diperoleh tergantung pada apa yang disampaikan 

guru dan juga tergantung pada ketrampilan mengajar guru yang 

berkaitan.
63

Adapun kendala- kendala yang terjadi pada model pembelajaran 

problem posing Sejalan dengan penelitian Fakhruddin masih kurangnya 

pemahaman konsep siswa serta kurangnya penekanan konsep dari guru. 

Untuk mengatasi hal ini, guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Harus lebih jeli dalam memperhatikan kelemahan individu siswa dan mencari 
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solusinya. (2) Membuat suasana belajar yangmenyenangkan sehingga siswa 

tidakmerasa jenuh dalam belajar. (3) Memberikan trik - trik pemecahan soal. 

(4) Meningkatkan peran media dalamproses pembelajaran.Adapun tahap-

tahap proses pembelajaran dapat dilihat pada Lampiran 18. 

2. Kelas Kontrol  

Penelitian ini diperoleh dari proses pembelajaran pada kelas eksperimen. 

Dengan  menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh  guru mata 

pelajaran SMP 4 Bandar lampung dengan beberapa poin penilaian. 

Berdasarkan keterlaksanaan proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional pada kelas eksperimen (kelas VII-C), diperoleh data yang 

disajikan pada Gambar 4.2  berikut: 

 

Gambar 4.2Grafik Hasil lembar observasi kelas kontrol 

Peneliti melakukan penelitian yang pertama kali untuk kelas kontrol, yaitu 

kelas VII C dengan memberikan model pembelajaran konvensional dengan 

metode diskusi dan demontrasi. Dalam kelas ini peneliti menyampaikan 

materi dengan metode ceramah dan memberikan latihan soal yang kemudian 

diselesaikan secara bersama-sama dan kurang memperhatikan keaktifan dan 

0

100
81.25% 93.75%

75% 87.5%
Pertemuan 1 

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Pertemuan 4



65 
 

kreativitas peserta didik, begitu juga pada pertemuan kedua.Sedangkan untuk 

pertemuan keempat yang merupakan pertemuan terakhir untuk penelitian di 

kelas kontrol tepatnya, peneliti memberikan post test sesuai materi yang telah 

disampaikan untuk mengetahui hasil belajar dari kelas kontrol yang akan 

dijadikan pembanding untuk kelas eksperimen.Rendahnya hasil belajar 

menggunakan model pengajaran langsung dipengaruhi oleh beberapa factor 

yaitu dalam kegiatan pembelajaran pendidik  cenderung menggunakan 

pembelajaran lama yaitu hanya menggunakan metode ceramah.Pembelajaran 

seperti ini dapat membuat peserta didik merasa cepat bosan untuk 

memperhatikan penjelasan dari pendidik.  Hal ini sejalan dengan penelitian 

Indrawatiyang menyatakan “dalam pengajaran langsung pendidik berperan 

sebagai penyampai informasi, dalam melakukan tugasnya”. Siswa cenderung 

lebih pasif karena hanya mendengarkan penjelasan ataupun memperhatikan 

demontrasi yang dilakukan oleh guru.
64

Adapun tingkat ketercapaian tahap-

tahap pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 19. 

Dari hasil keterlaksanaan proses pembelajaran dapat disimpulkan dengan 

model pembelajaran  problem posing lebih baik digunakan dari pada dengan 

model pembelajaran konfensional. Pembelajaran dengan model 

problemposing menekankan aktivitas siswa lebih banyak dibandingkan guru 
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melalui pembelajaran diskusi kelompok dan argumentasi yang logis dan 

relevan antar kelompok. 
65

 

B. Hasil Belajar Kognitif dengan Model Pembelajaran Problem Posing  

1. Uji Prasyarat 

Berdasarkan data hasil perhitungan terlihat bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol.  

Peningkatan hasil belajar peserta didik yang model pembelajaran 

Problem Posing pada kelas eksperimen memiliki skor rata-rata sebesar 77,87 

sedangkan peningkatan hasil belajar peserta didik yang model pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol memiliki skor rata-rata sebesar 58,19 Hasil 

perhitungan yang lebih rinci dapat di lihat pada lampiran 13. 

Kedua rata-rata tersebut perlu dilakukan analisis dengan menggunakan 

uji-t parsial dengan bantuan SPSS17. Sebelum uji uji-t parsial dilakukan 

diadakan persyaratan analisis terlebih dahulu.  

a) Uji Normalitas  

Hasil perhitungan uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov 

dengan bantuan SPSS17. Hipotesis dari uji normalitas adalah sebagai 

berikut: 

H0=Asymp.sig>𝛼maka H0 diterima atau kedua data berdistribusi normal 

H1= Asymp.sig<𝛼 maka H0 ditolak atau kedua data tidak berdistribusi 
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normal 

b) Uji homogenitas 

 Hipotesis dari uji homogenitas sebagai berikut: 

H0 = Jika nilai probabilitas>0.05 Ho diterima maka sampel homogen  

H1 = Jika nilai proabilitas<0.05, Ho ditolak maka sampel tidak 

homogen. 

Diperoleh hasil perhitungan uji homogenitas dengan  menggunakan 

analisis statistik yang terdapat dalam program Statistical Product & 

Service Sollution 17.00 (SPSS) 

2. Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji normalitas didapatkan sampel berdistribusi 

normal dan uji homogenitas menunjukkan sampel berasal dari varians 

homogen maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yang menggunakan uji t 

parsial dengan bantuan SPSS17. Untuk menjawab rumusan masalah "Apakah 

ada pengaruh signifikan model pembelajaran Problem Posing terhadap hasil 

belajar pada pokok bahasan pemuaian pada peserta didik kelas VII SMPN 4 

Bandar Lampung”. 

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh data sebagai berikut: 

Normalitas Homogenitas Uji-t Parsial 

Kelas  Pretest Posttest Ket Pretest Posttest Ket Sig. 𝛼 ket 

Eksperimen 0,068 0,123 Normal 0,801 0,096 Homogeny 0.000 H0 

ditolak Kontrol  0,200 0,200 Normal Homogeny 
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Dari perhitungan tersebut, probabilitas output uji normalitas 

kolmogrov smirnov didapat tes awal (pretest) pada kelas eksperimen 0,068 

dan kelas kontrol 0,200, karena nilai sig.𝛼= 0,05 maka data awal (pretest) 

demikian kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 14. 

Hasil yang diperoleh pada test of homogeneity variances pada kolom 

levene statistik pada  kelas ekperimen dan kontrol dengan kemampuan awal 

(pretest) adalah 0,801 > 0,05, sedangkan pada kemampuan akhir (posttest) 

kelas eksperimen dan kontrol adalah 0,096 > 0.05 sehingga jika nilai 

sign>𝛼maka H0 diterima atau kedua data homogen. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 15. 

Hal ini menujukkan baik normalitas dan homogenitas tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan berarti data tersebut normal dan homogen, 

sehingga dapat dilakukan objek penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan output hasil perhitungan Hasil uji t (Tabel Coefficients) 

diperoleh nilai Thitung  sebesar 6.155, sedangkan Ttabel (terlampir) sebesar 1,693 

artinya Thitung> Ttabel (6,155 >1,693), hasil uji t sejalan dengan sig 0.000 < 

0.05. Sehingga dapat ditarik kesimpula bahwa model pembelajaran problem 

posing terdapat pengaruh signifikan terhadap hasil belajar pokok bahasan 

pemuaian pada peserta didik kelas VII SMPN 4 Bandar Lampung. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 16.  
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Pengajuan masalah (soal) ialah perumusan soal sedehana yang ada 

dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa pengajuan soal merupakan salah satu 

langkah dalam rencana pemecahan masalah/soal
66

. Penggunaan  model 

pembelajaran problem posing  juga digunakan pada mata pelajaran lain seperti 

matematika dimana dalam penelitian  Kadir “ impelementasi model 

pembelajaran problem posing dan pengaruhnya terhadap hasil belajar 

matematika”, bahwa dengan menggunakan model problem posing dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa serta dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.
67

Sedangkan  menurut 

Siswono pengajuan masalah pada model pembelajaran problemposing dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap informasi masalah, dan cara siswa dalam 

menjawab soal mengalami peningkatan.
68

 

Pengajuan soal juga merangsang peningkatan kemampuan peserta 

didik, sebab dalam mengajukan soalpeserta didik perlu membaca suatu 

informasi yang diberikan dan mengkomunikasikan pertanyaan secara verbal 

maupun tertulis. Disamping itu, menyuruh peserta didik terlibat dalam 

aktivitas yang terkait dengan pengajuan masalah/soal (seperti menulis kembali 
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soal cerita) mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan memecahkan 

masalah. Dimana model pembelajaran Problem Posing (pengajuan soal) 

merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengaktifkan peserta didik 

dengan memberikan suatu masalah yang belum terpecahkan dan meminta 

peserta didik untuk menyelesaikannya.
69

 Hal tersebut sesuai dengan kelebihan 

dari model pembelajaran problem posing yakitu memberi penguatan terhadap 

konsep yang diterima atau memperkaya konsep-konsep dasar melalui belajar 

mandiri.
70

 

Hasil belajar dapat dipahami melalui dua kata yang membentuknya, 

yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menunjukkan suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya 

input secara fungsional.
71

 Sedangkan pengertian belajar adalah aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), 

menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.
72

 

Perubahan perilaku akibat kegiatan belajar mengakibatkan siswa memiliki 

penguasaan terhadap materi pengajaran yang disampaikan dalam kegiatan 
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belajar mengajar untuk tujuan pengajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat belajar.
73

 

Berdasarkan penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran problem posing berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran problem posing lebih baik daripada hasil 

belajar peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

3. Effect size 

 Effect size merupakan ukuran mengenai signifikansi praktis hasil 

penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan, atau efek 

dari suatu variabel pada variabel lain.
74

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh 

model pembelajaran problem posingterhadap hasil belajarpeserta didik 

digunakan rumus effect size,Perolehan effect size dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran17. 

Kelas Jumlah peserta 

didik (n) 

T hitung Effect size Keterangan 

Eksperimen 32 6.15 1,47 Tinggi 

Kontrol 32 

 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perolehan effect size sebesar 1.47 maka 

termasuk dalam kategori tinggi . Hal ini menunjukkan bahwa model 
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pembelajaran problem posing memberi pengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik dengan pengaruhnya yang tinggi.Menurut Cohen dalam penelitian agung 

santoso memberikan acuan besarnya effect size yang dapat dikatakan penunjuk 

effect size yang kuat, yaitu f = 0,1 untuk effect size kecil, f= 0,25 untuk sedang, 

dan f = 0,4 untuk yang besar.
75
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruhmodel 

pembelajaran Problem Posing terhadap hasil belajar peserta didik kelas VII 

SMPN 4 Bandar lampung. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan yang menggunakan model pembelajaran problem posing 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas VII SMPN 4 Bandar lampung. Sejalan 

denganuji hipotesis  pada uji T- Parsial pada hasil belajar didapatkan Fhitung = 

6,155, dan Ftabel= 1,693dengan nilai signifikai 0,000 lebih kecil pada 0,05. 

Dengan demikian kriteria uji Ho ditolak apabila Fhitung ≥Ftabel dengan sig< 

0,05maka H1 diterima.Serta besar pengaruh yang diperoleh dari perhitungan 

effect size sebesar 1.47 maka termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran problem posing memberi pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik dengan pengaruhnya yang tinggi. 

Dengan demikian model pembelajaran Problem Posing dapat digunakan 

sebagai salah satu inovasi dan bisa dijadikan sebagai alternatif dalam proses 

pembelajaran IPA Fisika pada materi pemuaian untuk meningkatkan hasil 

belajar. 
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B. Saran  

Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, bahwa model pembelajaran 

Problem Posing dapat meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik pada 

materi Pemuaian. Ada beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada kelas eksperimen  

a. Pendidik dalam pembelajaran tidak hanya mementingkan hasil belajar 

peserta didik, melainkan bagaimana aktivitas peserta didik ketika 

didalam kelas. Semakin aktif dalam  pembelajaran, semakin baik pula 

hasil belajarnya. 

b. Pendidik hendaknya mampu menciptakan suasana belajar yang membuat 

peserta didik menjadi lebih aktif, antara lain menerapkan model 

pembelajaran Problem Posing dalam pembelajaran IPA Fisika untuk 

meningkatkan hasil  belajar peserta didik. 

2. Pada kelas kontrol : pendidik seharusnya lebih menekankan pada keaktifan 

peserta didik sehingga kemandirian peserta didik dapat berkembang karena 

hal itu dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar kognitif peserta didik 

tersebut. 

C. Penutup  

Segala puji bagi Allah SWT zat yang Maha luas akan ilmu-Nya meliputi 

seluruh alam raya yang tiada batas serta karena dengan rahmat, karunia dan cinta 

kasih-Nya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa 
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banyak kekurangan yang perlu disempurnakan disebabkan keterbatasan 

pengetahuan peneliti, maka dari itu kritik dan saran yang produktif sangat 

diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berdo’a, semoga bermanfaat 

bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi para pembaca.  Aam iin Yaa 

Robbal „Aalamiin. Semoga Allah meridhoinya. 
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