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ABSTRAK

Pendekatan partisipatif akan menjadi lebih efektif bila di integrasi dengan
kooperatif inti dari pembelajaran kooperatif adalah menggunakan kelompok
heterogen (maksimal 6 orang) dan setiap anggota kelompok saling bergantungan
dan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan. Penelitian ini
yang berjudul ”Pengaruh Penggunaan Pendekatan Partisipatif terhadap Hasil
belajar Fisika di SMP Negeri 14 Banda Aceh”, ini mengangkat masalah apakah
ada pengaruh penggunaan pendekatan partisipatif terhadap hasil belajar siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pendekatan
partisipatif terhadap hasil belajar siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Banda Aceh yang terdiridari 5 kelas dengan
jumlah 135 orang siswa. Sampe dalam penelitian ini di ambil berdasarkan teknik
purposive sampling sebanyak 2 kelas, yaitukelas VIII/B dengan jumlah siswa 29
orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII/A dengan jumlah siswa 28 orang
sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukandengan Teknik tes dan
pengolahan data menggunakan statitika uji T. berdasarkan hasil pengolahan data
pada taraf signifikasi 5 % (α = 0,05) dandk = 51, diperolehikan hargathitung = 2,248
danttabel = 1,68, sehingga hipotesis alternative (Ha) diterima. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan partisipatif dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
salah satu sekian banyak informasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata Kunci: “Pendekatan partisipatif, hasil belajar.”
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia faktor yang sangat penting bagi
kehidupan manusia karena pendidikan dapat mendorong dan menentukan maju
mundurnya proses pembangunan dalam segala bidang. Oleh karena itu pendidikan
dititik beratkan pada peningkatan sumber daya manusia sehingga pendidikan
mampu meningkatkan kualitas dalam segala aspek kehidupan manusia.
Salah satu sumber daya manusia yang ditunjukan pendidikan adalah
perubahan tingkah laku siswa ke arah lebih baik serta membimbing siswa
menemukan dan mengaplikasikan pola pikir yang ilmiah, terarah, dan bijaksana
dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Karena itu pendidikan yang
berkompeten harus mengarah kepada proses pertumbuhan dan perkembangan cara
berfikir yan berlangsung secara individu pada peserta didik sepanjang hidupnya.
Dalam proses belajar mengajar hendaknya guru merancang suatu metode,
pendekatan, strategi dan model pembelajaran yang tepat guna untuk memperbaiki
materi atau pokok bahasan yang akan diajarkan, sehingga proses pembelajaran
yang akan di laksanakan bisa mendekati maksimal sesuai dengan kurikulum yang
diajarkan.
Dalam melakukakan pendekatan guru harus bisa secara arif dan bijaksana
untuk meningkatkan aktivitas siswa.

30

Menurut Wina (1998:130):
Belajar bukanlah menhafal sebuah fakta atau informasi. Belajar adalah
berbuat; memeperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang di
harapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong
aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik,
akan tetapi juga meliputi aktivitas yamg bersifat psikis seperti aktivitas
mental.
Sampai saat ini masih banyak sekolah-sekolah, dimana situasi di dalam
kelas saat pembelajaran aktivitas siswa pasif, prestasi belajar rendah, serta
mudahnya motivasi dalam belajar. Banyak guru telah berusaha untuk menaktifkan
siswa saat pembelajaran namun kebanyakan siswa tidak merespon apa yang
diharapkan guru. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan
menggunakan pendekatan partisipatif.
Dalam pendekatan partisipatif guru sangat berperan dalam memberikan
pengarahan kepada siswa, guru sebagai mediator, menjadi perantara dalam
hubungan siswa dalam kelompok maupun antar kelompok, sehingga tercipta
suasana yang interaktif. Selain itu, guru juga mendorong berlangsunnya tingkah
laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi dan menumbuhkan
hubungan yang positif dengan para siswa. Menurut Wayan (2001:34) “Pendekatan
partisipatif adalah bentuk pembelajaran dimana guru menempatkan dirinya
sebagai pengayom, nara sumber, pembimbing/pendamping

(fasilitator dan

mediator) yang di landasi oleh pendekatan emosional yang humanistik”. Menurut
Wina (1998): “Dengan pendekatan partisiptif akan terjadi intraksi yang aktif
antara guru siswa, antara siswa-siswa, dan sikap percaya diri siswa meningkat”.
Pendekatan partisipatif akan menjadi lebih efektif bila di integrasi dengan
koopratif. Inti dari pembelajaran kooperatif adalah menggunakan kelompok

heterogen (maksimal 6 orang) dan setiap anggota kelompok saling bergantungan
dan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan uraian di atas, maka timbul suatu permasalahan yaitu apakah
dengan pendekatan partisipatif di kelas VIII SMP Negeri 14 Banda Aceh dapat
meningkatkan aktivitas, motivasi, dan prestasi belajar siswa dalam belajar fisika.
Untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan
Pendekatan Partisipatif Terhadap Hasil Belajar Fisika Di SMP Negeri 14
Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penulisan ini adalah: “Apakah ada pengaruh peggunaan
pendekatan partisipatif terhadap

hasil belajar fisika di SMP Negeri 14 Banda

Aceh”?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah: “Untuk mengetahui

pengaruh penggunaan pendekatan partisipatif

terhadap hasil belajar fisika di SMP Negeri 14 Banda Aceh.”

1.4 Anggapan Dasar
Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi anggapan dasar
dalam penelitian ini adalah: pembelajaran melalui pendekatan partisipatif

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat di gunakan dalam
pembelajaran fisika di SMP Negeri 14 Banda Aceh.

1.5 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi hipotesis
penelitian ini adalah “Hasil belajar yang diajarkan dengan menggunakan
pendekatan partisipatif lebih baik dari pada tanpa menggunakan pendekatan
partisipatif”.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Suatu penelitian akan menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena
itu peneliti membuat pembatasan masalah, adapun pembatasan masalah tersebut
adalah:
1. Subjek yang di jadikan populasi penelitian terbatas yaitu siswa kelas VIII
SMP Negeri 14 Banda Aceh.
2. Pokok bahasan yang dipilih adalah Energi dan Perubahannya pada
pelajaran fisika di SMP Negeri 14 Banda Aceh.
3. Pembelajaran yang di gunakan adalah pembelajaran yang menggunakan
pendekatan partisipatif.
1.7 Manfaat Penelitian
Sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka setelah
penelitian ini selesai diharapkan dapat berguna bagi:

a.

Penulis dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman untuk
melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi guru fisika khususnya, sebagai bahan informasi yang berguna dalam
meningkatkan wawasan guru tentang pentingnya tentang penggunaan
pendekatan partisipatif dalam proses belajar menganjar fisika pada siswa
SMP.
c. Dinas pendidikan Banda Aceh sebagai bahan masukan agar PBM dapat
berjalakan sesuai dengan yang duharapkan kurikulum.

1.8 Defini Operasional
Untuk mempermudah pemahaman isi karya tulis ini, maka didefinisikan
istilah-istilah penting yang menjadi pokok-pokok pembahasan utama dalam karya
tulis ini adalah:
1. Pendekatan partisipatif mengajar adalah cara yang di guanakan oleh guru
dalam mengajarkan satuan atau unit materi pelajaran dengan memuaskan
pada keseluruhan proses atau situasi belajar untuk mencapai tujuan
(Roestiyah,2005:86). Pendekatan partisipatif adalah bentuk pembelajaran
dimana guru menempatkan dirinya sebagai pengayom, nara sumber,
pembimbing/ pendamping yang dilandasi oleh pendekatan emosional
humanistik diukur dengan menggunakan instrumen-instrumen
2. Hasil Belajar adalah kemampuan siswa dalam mempelajari hal tertentu
(Purwadarminta,2000:100), diukur dengan menggunakan instrumen tes
tertulis berupa soal berbentuk essay.

3. Pengaruh disini menjelaskan ada dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas
eksperimen,

dimana

kelas kontrol

diajarkan

dengan

metode

non

pendekatan partisipatif sedangkan kelas eksperomen diajarakan dengan
pendekatan partisipatif

pada materi yang sama yaitu energi dan

perubahannya, dimana hasil belajar yang diperoleh siswa yang diajarkan
dengan pendekatan partisipatif lebih baik dari pada kelas yang diajarkan
non pendekatan partisipatif.
1.9 Organisasi Laporan Penelitian
Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian, maka sistematika
penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB I

: Pendahuluan , dalam hal ini dikemukakan latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian dan
organisasi laporan penelitian

BAB II : Landasan Teoritis, yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan
penelitian ini.
BAB III : Metodologi Penelitian, dalam bab ini dikemukakan jenis penelitian,
populasi dan sampel, jenis data, lokasi penelitian, waktu penelitian,
pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan penyajian data.
BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini dikemukakan tentang
hasil penelitian serta pembahasannya.
BAB V : Penutup, dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dan saran
penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pendekatan Partisipatif
Partisipatif adalah keterlibatan semua anggota organisasi baik mental,
emosi, maupun fisik dalam memberikan inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan dapat mendukung tujuan yang ingin di capai dalam organisasi
tersebut. Menurut Suryosubroto (2001:280) “unsur-unsur partisipatif adalah:
keterlibatan anggota dalam segala kegiatan yang di laksanakan oleh organisasi,
kemauan anggota untuk berinisiatif dan berkreasi dalam kegiatan”. Adapun sifat
dari partisipatif tersebut adalah: adanya kesadaran dari para anggota kelompok,
tidak adanya unsur paksaan, anggota merasa ikut memiliki.
Menurut Nasution (2005:210) partisipasi dalam pembelajaran adalah:
“para siswa selalu aktif belajar dengan melakukan berbagai kegiatan untuk
menguasai bahan pelajaran sepenuhnya”.
Dalam pendekatan partisipatif guru berperan penting, guru sebagai
mediator berarti guru menjadi perantara dalam hubungan siswa dalam kelompok
maupun hubungan siswa antar kelompok, sehingga tercipta hubungan yang
interaktif. Selain itu guru juga mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial
yang baik, mengembangkan gaya interaksi pribadi dan menumbuhkan hubungan
yang positif dengan para siswa. Guru sebagai fasilitator dimaksudkan mampu
mengusahakan sumber belajar yang berguna untuk menunjang pencapaian suatu
tujuan dan proses belajar mengajar. Menurut (Wayan 2001:34). “Pendekatan

partisipatif adalah bentuk pembelajaran dimana guru menempatkan dirinya
sebagai pengayom, nara sumber, pembimbing/ pendamping (fasilitator/ mediator)
yang dilandasi oleh pendekatan emosional humanistik” Menurut Wina (1998:32):
“Dengan pendekatan partisipatif akan terjadi interaksi yang aktif antara gurusiswa, antara siswa-siswa dan sikap percaya diri siswa meningkat”.

2.2 Teori Belajar yang Mendasar Pendekatan Partisipatif
Belajar selalu di definisikan sebagai suatu perubahan pada diri individu
yang disebabkan oleh pengalaman (Wina:1998:33). Perubahan yang disebabkan
oleh perkembangan (seperti tumbuhn menjadi lebih tinggi) adalah bukan contoh
dari belajar. Demikian pula sifat-sifat individu yang ada sejak lahir (sepert reflex
dan respon lapar atau sakit). Manusia telah belajar begitu banyak sejak mereka
lahir,

bahwa belajar dan perkembangan adalah hubungan yang tidak dapat

dipisahkan.
Belajar terjadi dengan banyak cara, kadang-kadang belajar disengaja,
ketika siswa memperoleh informasi yang disampaikan guru di kelas, atau ketika
mereka mencari sesuatu yang ada di ensiklopedi

atau buku. Masalah yang

dihadapi guru sekarang adalah bagaimana supaya siswa mau belajar. Tanggung
jawab guru adalah membantu siswa belajar. Tujuan pendidikan yang dipilih guru,
prosedur pelajaran, pengorganisasian kelas, merupakan proses belajar mengajar.
Semua guru mempunyai pandangan atau teori belajar sehingga strategi
mengajar mereka sangat terstrutur. Ketika percaya bahwa salah satu tujuan
pendidikan guru adalah membantu guru-guru melihat hubungan teori dan praktek.

Untuk itlah seorang guru perlu mengkaji hubungan antara praktik suatu
pembelajaran dengan beberapa teori belajar yang mendasai beberapa pendekatan
dalam belajar mengajarnya tersebut.
Secara teori pendekatan partisipatif juga menyajikan pembelajaran yang
menitik beratkan kepada keaktifan peserta didik, kegiatan yang dilakukan secara
kritis dan analitik, motivasi belajar relative tinggi, pendidik hanya berperan
sebagai pembantu (fasilitator dan mediator) peserta didk dalam melakukan
kegiatan belajar dengan pendekatan emosional yang humanistik (Wina:1998:33).
Disini jelaslah bahwa pendekatan partisipatif dalam usaha pembelajarannya
menghubungkan teori belajar humanistik untuk tercapainya tujuan dari proses
belajar mengajar
Ahli-ahli teori humanistik menunjukkan bahwa:
1. Tingkah laku individu pada mulanya ditentukan oleh bagaimana mereka
merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya.
2. Individu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan mereka seperti yang
dikatakan oleh ahli teori tingkah laku, melainkan langsung dari dalam
(internal), bebas memilih, dimotivasi oleh keinginan untuk aktualisasi diri
(self-actualization) atau memenuhi potensi keunikan mereka sebagai
manusia.
Perspektif dari humanistik , pendidik sharusny memperhatikan pendidikan
lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang

(affektif) siswa. Kebutuhan

afektif ialah kebutuhan yang berhubungan dengan emosi, perasaan, nilai, sikap,
predisposisi, dan moral.

Selain itu, tujuan dan pendidikan humanistik, yaitu:
1. Menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan
pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa
2. Memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu.
3. Memperkuat perolehan keterampilan dasar (akademik, pribadi, antar
pribadi, komunikasi dan ekonomi).
4. Memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya.
5. Mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai, dan persepsi dalam proses
pendidikan
6. Mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bias dimengerti,
mendukung, menyenangkan , serta bebas dari ancaman.
7. Mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek dan menghargai orang
lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik.
Rogers (2005:21) mengungkapkan bahwa pendekatan pendidikan dengan
teori

belajar

humanistik

dapat

lebih

mudah

dimengerti

dengan

mengidentifikasikan prinsip-prinsipnya, yaitu: adanya keinginan untuk belajar
(the Desire to Learn), belajar secara signifikan (Significan Learning), belajar
tanpa ancaman (learning without Threat), belajar atas inisiatif sendiri ( Self
Initiated learning), serta belajar dan berubah (Learning and Change).
Pendapat dari Rogers (2005:21) di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk
pembelajaran yang berdasarkan prinsip-prinsip humanistik (misalnya, belajar
kerjasama) memungkinkan lebih sukses dalam menghasilkan prestasi akademik
sama baik dengan hasil afektif.

2.3 Langkah-langkah Penggunaan Pendekatan Partisipatif
Sebagaimana

diketahui bahwa tujuan proses pembelajaran

dengan

menggunakan pendekatan partisipatif adalah memberikan kemampuan dan
kecakapan praktik kepada siswa sehingga tidak takut menghadapi hidup dengan
penuh dengan belajar serta mempunyai rasa optimis yang tinggi.
Pendekatan yang diberikan kepada siswa hendaknya dapat membina sikap
siswa untuk berpikir. Pendekatan yang diberikan kepada siswa hendaknya Rogers
(2005:21) mengemukakan:
-

Jelas, bersih dan kesalahan dan tidak memiliki dua pengertian yang
berbeda.
Sesuai dengan kemampuan anak, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu
sukar.
Menarik minat anak.
Sesuai dengan pelajaran anak di waktu yang lalu, sekarang maupun
akan datang.
Praktis dalam artian mungkin dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijabarkan secara lebih luas bahwa
permasalahan yang diajukan pada siswa harus jelas, karena masalah yang tidak
jelas dapat menimbulkan kesalahan dalam pemecahannya. Masalah yang diajukan
kepada siswa harus masalah yang diusaliakan sedapat mungkin jangan terlalu sulit
dan jangan terlalu mudah. Tetapi masalah tersebut dapat menarik bagi siswa yang
memecahkannya.
Masalah yang diajukan pada siswa bisa saja masalah pada waktu yang
lalu, sekarang maupun yang akan datang dan masalah tersebut sering dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan langkah-langkah penggunaan
pendekatan partisipatif. Cokrodikaryo (1992:157) menyatakan : Pendekatan
partisipatif adalah bentuk pembelajaran dimana guru menempatkan dirinya

sebagai pengayom, nara sumber, pembimbing/ pendamping (fasilitator/ mediator)
yang dilandasi oleh pendekatan emosional humanistik (Wayan 2001:34). Menurut
Sarna (1998): Dengan pendekatan partisipatif akan terjadi interaksi yang aktif
antara guru-siswa, antara siswa-siswi dan sikap percaya diri siswa meningkat.
Indikator pendekatan partisipatif antara lain adalah (Wayan 2001:34):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interaksi anak mengiukuti proses belajar mengajar.
Keberanian siswa dalam bertanya/ mengemukakan pendapat.
Partisipasi anak dalam proses belajar mengajar.
Motivasi dan kegairahan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.
Hubungan siswa dengan siswa dalam proses belajar mengajar.
Hubungan siswa dengan guru selama proses belajar mengajar.
Langkah-langkah pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam proses belajar

mengajar adalah (Wayan 2001:34):
1. Membagi siswa dalam menjadi beberapa kelompok (maksimal 6 orang).
2. Memberikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok.
3. Memberikan informasi seperlunya tentang LKS atau masalah yang harus
di pecahkan.
4. Memonitor dan membimbing siswa melakukan kegiatan.
5. Menugaskan wakil salah satu kelompok lainnya memberikan tanggapan.
6. Menjaring pendapat siswa dan mengelompokan pendapat yang sama serta
mencatatnya di papan tulis.
7. Menganalisis pendapat siswa dan menjelaskan secara klasikal tentang
konsep yang seharusnya diketahui siswa.

2.4 Tujuan dan Manfaat Pendekatan Partisipatif
Sebagaimana

lazimnya

pendekatan-pendekatan

pengajaran,

yang

tujuannya untuk mencapai hasil belajar yang baik. Begitu juga halnya dengan
pendekatan partisipatif. Tetapi pada pendekatan partisipatif di samping tujuannya
untuk mencapai hasil belajar yang baik, juga membuat siswa kritis dan mandiri.
Tujuan dan manfaat pendekatan partisipatif, Usman (1993:131) menyatakan :

-

Mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan
secara logis dan rasional.
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis dan analitis.
Mengembangkan sikap toleransi terhadap pendapat orang lain, serta
bersikap hati-hati dalam mengemukakan pendapat.

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah tujuan dan manfaat pendekatan
partisipatif. Secara ringkas manfaat pendekatan partisipatif mengambil keputusan
terhadap mengambil suatu keputusan berdasarkan logika dan rasional. Berpikir
kritis dan analitis bersikap menghargai pendapat orang lain sehingga tidak
memaksakan kehendak pada orang lain.
Walaupun bagaimana suatu pendekatan pengajaran ada kebaikan dan ada
juga kejelekan. Begitu juga halnya pendekatan partisipatif. Kebaikan dan
penggunaan pendekatan partisipatif dalam proses belajar mengajar adalah
Mendidik siswa berpikir kritis, maupun mencari berbagai jalan keluar dari suatu
kesulitan yang dihadapi, belajar menganalisa suatu masalah dari berbagai aspek,
mendidik siswa tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dan mendidik
siswa percaya diri pada diri sendiri.
Keburukan pendekatan partisipatif yaitu memerlukan waktu yang cukup
banyak dalam pelaksanaannya, tidak bisa digunakan di kelas rendah, bisa
menjadikan pembelajaran tertinggal sebab waktunya panjang.

2.5 Pengaruh Pendekatan Partisipatif Terhadap Prestasi Belajar
Mengajar merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa atau
sebaliknya, antara siswa dengan siswa. Seorang guru yang sedang mengajar harus
dapat membangkitkan minat belajar siswa. Penggunaan pendekatan yang tepat

dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat membangkitkan minat siswa untuk
belajar. Menurut Roestiyah (1986:24) : “ Pendekatan partisipatif telah digunakan
dengan tepat dan didukung oleh kemampuan guru dalam menerapkannya dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa”.
Berdasarkan pendapat di atas, jelas sekali hubungan antara pendekatan
partisipatif dengan prestasi belajar yang dicapai siswa. Penggunaan pendekatan
partisipatif yang baik dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar
Roestiyah (1986:24). Jika siswa termotivasi untuk belajar, maka pelajaran mudah
diserap oleh siswa.
Penggunaan pendekatan belajar yang kurang tepat dapat mengakibatkan
proses belajar mengajar akan mengalami hambatan. Sehingga sasarang yang
diharapkan sulit untuk dicapai, bahkan belajar menjadi sia-sia. Memang guru
tidak dapat berbuat terlalu banyak untuk menjadikan siswa pandai kalau siswa itu
sendiri apatis dan tidak mau berusaha dengan tekun. Namun demikian pendekatan
mengajar yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran tetap
tanggung jawab guru.
Guru harus menguasai pendekatan yang digunakannya dalam pelaksanaan
proses pembelajaran. Jika guru tidak menguasai metode pengajaran yang
digunakannya, maka proses belajar mengajar bukan masalah berhasil tetapi malah
gagal.
Berkaitan dengan pengaruh pendekatan partisipatif terhadap prestasi
belajar

siswa,

Subrata

(1986:135)

menyatakan

“Pendekatan

partisipatif

mengandung dua segi yaitu interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa

dengan siswa”. Jika interaksi yang terjadi baik, maka dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa.
Berdasarkan pendapat di atas jelas sekali, jika siswa senang berinteraksi
dengan materi pembelajaran yang disampaikan guru, maka siswa tersebut
termotivasi untuk belajar. Termotivasinya siswa untuk belajar mengakibatkan
siswa ingin lebih mengetahui tentang materi pelajaran. Dengan demikian siswa
akan belajar terus. Karena siswa belajar terus, maka prestasi belajarnya
kemungkinan akan meningkat.

2.6 Beberapa Cara Belajar Yang Mengarah Pada Pendekatan Partisipatif
Tipe belajar itu dipandang sebagai tahap-tahap saling mendasar, mulai dari
tahap yang di bawah. Dengan demikian, tipe belajar yang di bawah menjadi tipe
yang di atasnya.orang yang tidak menguasai tipe belajar di bawah akan kesulitan
menguasai tipe belajar yang di atas.
Tipe-tipe belajar yang mengarah pada pendekatan partisipatif, menurut R.
Gegne seperti yang dikutip oleh Winkel (1991:65-70) dapat dibagi delapan yaitu :
a. Belajar signal (condition ala Plavop).
b. Belajar perangsang-reaksi dengan mendapat penguatan peneguh
(conditioning ala Skinner)
c. Belajar menbentuk rangkaian gerak-gerik (chaining Motoric)
d. Belajar asosiasi verbal (chaining Verbal)
e. Belajar diskriminasi yang jamak (Multiple Discrimination)
f. Belajar konsep (Concept learning)
g. Belajar kaidah (rule learning)
Lebih jelasnya tentang tipe-tipe belajar yang mengarah pada pendekatan
partisipatif yang dijabarkan di atas, maka dapat diuraikan lebih terperinci sebagai
berikut Winkel (1991:65-70):

a. Belajar signal (condition ala Plavop)
Tipe belajar ini pertama sekali ditemukan oleh Plavop (2005:12). Yang
menjadi unsur pokok tipe belajar signal ini yaitu : memberikan reaksi
terhadap suatu rangsangan. Contoh : guru fisika yang kejam dan galak tidak
disenangi oleh siswa. Rangsangan yang diterima anak yaitu tidak menyukai
pelajaran fisika.
b. Belajar perangsang- reaksi dengan mendapat penguatan atau peneguhan. Tipe
belajar ini pertama sekali dikenalkan oleh Skinner (2001:17), yang menjadi
unsur pokok dalam tipe adalah gerak-gerik. Dalam ini dibentuk suatu
penghubung antara perangsang. Contoh guru fisika memuji tindakan siswa,
maka siswa akan cenderung mengulang pelajaran fisika di rumah.
c. Belajar membentuk rangkaian gerak-gerik
Tipe belajar ini membimbing keterampilan pada siswa dengan membuat suatu
rangkaian gerak-gerik. Unsur-unsur dalam masing-masing rangkaian gerakan
berfungsi sebagai perangsang (stimulasi). Contoh : guru fisika menerangkan
cara menggunakan jangka dengan memberikan contoh terlebih dahulu cara
memegang jangka bagian atas, kemudian jangka dibuat lingkaran, dilepaskan,
ditutup kembali dan diletakkan.
d. Belajar asosiasi verbal (chaining Verbal)
Tipe belajar ini lebih memfokuskan pada siswa rangsangan siswa tentang
sesuatu dengan gambar. Berdasarkan gambar siswa harus dapat menjawab
suatu pertanyaan yang diajukan. Contoh antara benda yang berkaki empat
dengan kata meja (cap Verbal). Reaksi verbal terhadap rangsangan verbal

boleh jadi terdiri atas satu kata atau rangkaian kata yang panjang. Masingmasing kata atau bagian kalimat berfungsi sebagai perangsang dan reaksi.
e. Belajar diskriminasi yang jamak (Multiple Discrimination)
Tipe belajar ini memberikan suatu reaksi yang jamak (banyak) terhadap
stimulasi-stimulasi yang mempunyai kesamaan atau kemiripan. Tipe belajar
mengarah

kepada

kemampuan

siswa

melakukan

pengamatan,

dan

membedakan hasil pengamatan. Contoh menyebutkan nama-nama mobil
yang lewat dijalan raya. Hal ini dapat dijawab jika siswa melakukan
pengamatan di jalan raya dan dapat membedakan hasil pengamatannya.
f. Belajar konsep (Concept learning)
Tipe belajar ini menghasilkan suatu konsep. Untuk melahirkan suatu konsep,
maka siswa harus mampu mempersepsikan suatu objek yang diamati. Contoh
siswa ingin mengetahui variasi dalam bentuk, ukuran dan warna tanaman,
maka siswa harus mempunyai persepsi dan suatu tanaman.
g. Belajar Kaidah (rule learning)
Cara belajar ini menghasilkan suatu kaidah yang terdiri dari penggabungan
beberapa konsep. Pengungkapan hubungan atau relasi tetap antara konsepkonsep, biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contoh : air yang
dimasukkan dalam ruangan yang bersuhu kurang dari 0 °C akan membeku.
Mengungkapkan relasi tetapi antara air yang masih berbentuk cairan dengan
air yang berbentuk padat. Untuk itu harus menghubungkan beberapa konsep.

2.7 Pengertian Prestasi Belajar
Melalui belajar seseorang akan dapat merubah tingkah laku melalui proses
pendidikan, dan bertindak bijaksana, berdasarkan hasil yang diperoleh dari
pendidikan yang dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dalam lingkungan.
Prestasi belajar merupakan suatu kata-kata yang tidak dapat dipisahkan dalam
kegiatan beajar-mengajar, karena belajar itu sendiri adalah suatu kewajiban yang
selalu dilakukan oleh setiap anak dalam memperoleh pendidikan Skinner
(2001:17). Menurut Winkel (1991 : 168). “Prestasi adalah sebagai hasil yang telah
dicapai dari apa yang telah dilakukan atau dikerjakan”.
Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa siswa yan memiliki prestasi
adalah siswa yang mempunyai keunggulan dalam tugas-tugas belajar di sekolah
serta keunggulan dalam proses belajar mengajar. Disinilah dapat dilihat adanya
suatu perubahan dalam pengetahuan. Pemahaman dan keterampilan, serta sikap
yang berhasil dalam suatu pedoman untuk meningkatkan prestasi belajar yan lebih
baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian prestasi merupakan hasil akhir
dari suatu kegiatan. Prestasi belajar menunjukkan, mengolah informasi yan
diperoleh dalam proses belajar.
Siswa yang pandai lebih mampu dalam mengadakan pengelolaan bahan
dalam mengadakan analisa dan dalam mencari hubungan logis pada umumnya
murid ini melihat lebih cepat, apakah pengetahuan atau prinsip tertentu dapat
digunakan juga dalam mengadakan analisa dalam mencari hubugan logis pada
umumnya murid ini melihat lebih cepat, apakah pengetahuan atau prinsip tertentu
dapat digunakan juga dalam pelajaran lain dalam kehidupan sehari-hari.

2.8 Evaluasi Belajar
Pengertian evaluasi dalam penerapannya kadang-kadang mengalami
keracunan, antara pengukuran, penilaian dan evaluasi itu sendiri. Agar jangan
terjadi keracunan dalam arti, maka perlu dijelaskan apa itu pengukuran, penilaian
dan evaluasi.
Pengukuran

adalah kegiatan

untuk mendapatkan

informasi

secara

kuantitatif atau untuk menempatkan posisi siswa dalam skala tertentu Skinner
(2001:17).

Hasilnya berupa angka-angka. Penilaian yaitu kegiatan untuk

mengetahui apakah suatu program telah berjalan secara efektif dan efisien dan
dapat mencapai hasil sesuai yang telah ditetapkan, penilaian bersifat kualitatif.
Berkaitan dengan pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi, maka
Arikunto (1993:3) berpendapat:
-

Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran,
pengukuran bersifat kuantitatif.
Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan
baik buruk, penilaian bersifat kualitatif.
Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian yang
dilakukan secara bersamaan.

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah bahwa melakukan suatu evaluasi
sudah pasti melakukan pengukuran dan penilaian. Dengan demikian evaluasi
mempunyai dua sifat yaitu kualitatif dan kuantitatif.
Evaluasi pada umumnya digunakan untuk mengetahui secara pasti
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program dalam mencapai suatu tujuan.
Apakah tujuan itu resprensif terhadap berbagai tujuan dan nilai tertentu yang
dikehendaki. Apakah program itu dapat mengoptimasikan sumber-sumber daya

alam, lingkungan secara efektif dan efisien. Apakah pelaksanaan program itu
konsisten dengan tujuan, sasaran, disain, kriteria dan standar yang ditentukan.
Berkaitan dengan tujuan evaluasi, Siahaan (1981:1) menyatakan:
-

Untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada guru.
Untuk menentukan angka kemajuan (hasil belajar) siswa.
Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar yang tepat sesuai
dengan tingkatan dan kemampuan siswa.
Untuk mengenal latar belakang siswa.

Sehubungan dengan keempat tujuan evaluasi di atas, evaluasi dapat
digolongkan menjadi empat yaitu Evaluasi normatif, evaluasi sumatif, evaluasi
penempatan, dan evaluasi diagnostik. Tetapi dalam prakteknya yang lazim
dilakukan di sekolah-sekolah adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya dapat menggunakan pendekatan
kuatitatif dan pendekatan kualitatif. Teknik evaluasi yang dilakukan di sekolah
pada dasarnya dapat dibagi dalam dua golongan yakni : teknik tes dan teknik non
tes.
Teknik tes yang umumnya digunakan untuk menilai kemampuan siswa,
yang mencakup pengetahuan dan ketrampilan sebagai hasil belajar, bakat khusus
dan bakat umum. Teknik non tes yang umumnya digunakan untuk menilai
karakteristik tertentu dan siswa. Misalnya minat, sikap dan kepribadian.
Alat-alat penilaian yang dapat digunakan untuk menilai murid dalam
hubungannya dengan kedua cara dan teknik yang dikemukakan di atas, antara lain
tes hasil belajar, tes bakat khusus, tes intelegensi, angket, pedoman wawancara,
lembaran pengamatan. Tetapi di sekolah-sekolah yang lazim digunakan adalah tes
hasil belajar.

Ada dua cara yang ditempuh dalam mengolah hasil evaluasi,khususnya tes
yaitu pengolahan soal demi soal. Pengolahan ini dilakukan untuk mengetahui
berapa persen siswa gagal dan berhasil dalam menjawab tiap item soal yang
diberikan. Pengolahan hasil tes secara keseluruhan dilakukan untuk menentukan
angka/nilai dari masing-masing siswa setelah dilakukan pengetesan.
2.9 Materi Energi
Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi
hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada umumnya, manfaat
energi akan terlihat setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Misalnya,
energi listrik akan bermanfaat ketika berubah bentuk menjadi energi cahaya atau
panas. Untuk memahami perubahan bentuk energi ini. Matahari sebagai sumber
energi terbesar yang diciptakan Tuhan telah mengalami beberapa perubahan
bentuk energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Misalnya,
energi panas dan energi cahaya matahari menyinari tumbuhan sehingga tumbuhan
dapat melakukan fotosintesis. Dengan demikian, tumbuhan memiliki energi
kimia. Tumbuhan dimakan manusia atau hewan sehingga manusia atau tumbuhan
memiliki energi untuk melakukan usaha. Beberapa kegiatan tersebut menunjukkan
bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain.
Energi kimia yang terkandung dalam batu baterai dapat mengalirkan muatan
listrik jika dihubungkan dengan kabel. Jika aliran listrik tersebut melalui sebuah
lampu, lampu akan menyala dan lama kelamaan lampu menjadi panas. Pada
peristiwa tersebut, telah terjadi beberapa perubahan energi, antara lain energi
kimia, energi listrik, energi cahaya, dan energi panas. Ketika kedua telapak

tanganmu digosok-gosokkan, lama-kelamaan telapak tanganmu akan terasa panas.
Hal ini menunjukkan bahwa pada telapak tanganmu telah terjadi perubahan energi
dari energi gerak menjadi energi panas.
Berasal dari manakah energi yang kamu gunakan untuk melakukan
kegiatan sehari-hari? Berubah menjadi energi apakah yang telah kamu gunakan
tersebut? Apakah manusia dapat membuat mesin yang dapat melakukan kerja
terusmenerus tanpa menggunakan bahan bakar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut
merupakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan energi yang mungkin
sering kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Coba kamu lemparkan sebuah bola
vertikal ke atas dan amati sampai jatuh lagi ke lantai, seperti pada Gambar 10.8.
Ketika bola bergerak ke atas, kecepatan bola semakin lama semakin melambat
dan ketinggian bola semakin besar. Pada ketinggian tertentu, bola berhenti sesaat
dan kembali lagi ke bawah dengan kecepatan yang semakin besar. Peristiwa
tersebut menunjukkan bahwa energi gerak semakin lama semakin kecil sampai
menjadi nol ketika berhenti sesaat pada ketinggian tertentu. Ke manakah energi
gerak tersebut? Energi gerak (Ek) tersebut ternyata berubah menjadi energi
potensial gravitasi (Ep) sampai akhirnya mencapai maksimum. Begitu pula
sebaliknya, energi potensial gravitasi semakin kecil ketika bola tersebut bergerak
ke bawah. Adapun energi geraknya semakin besar dan mencapai maksimum
ketika sampai di lantai, tetapi energi potensial gravitasinya menjadi nol ketika
sampai di lantai. Setelah diam di lantai, semua energi mekanik benda habis.
Tahukah kamu, kemana perginya? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Adakah
energi yang hilang?

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa energi bersifat kekal. Energi tidak
dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu
bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Pernyataan tersebut dikenal
dengan Hukum Kekekalan Energi. Telah kamu ketahui bahwa energi mekanik
merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik.

Apabila benda selama bergerak naik dan turun hanya dipengaruhi oleh
gaya gravitasi, besar energi mekanik selalu tetap. Dengan kata lain, jumlah energi
potensial dan energi kinetik selalu tetap. Pernyataan itu disebut Hukum Kekekalan
Energi Mekanik.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat dan waktu penelitian ini di lakukan di kelas VIII SMP Negeri 14
Banda Aceh. Pengumpulan data di mulai pada tanggal 25 Oktober 2011 sampai
tanggal 02 November 2011.

3.2 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian yaitu siswa di SMP Negeri 14 Banda Aceh yaitu kelas
II-A dan Kelas II-A yang berjumlah 56 orang. Siswa kelas VIII-A berjumlah 28
orang dan kelas VIII-A berjumlah 28 orang. Mengingat populasinya kurang dari
100, maka dimungkinkan untuk diteliti semuanya.
Di dalam penelitian ini peneliti membagi dua kelas yaitu kelas kontrol dan
kelas eksperimen. Kelas eksperimen diajarkan dengan menggunakan pendekatan
partisipatif sedangkang kelas kontrol diajarkan dengan model non pendekatan
partisipatif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu kejadian pada saat
penelitian ini dilakukan.

Pengumpulan data penulis lakukan dengan membuat tes hasil belajar
kepada kedua kelompok siswa. Sebelum penulis melakukan tes, maka terlebih
dahulu melakukan eksperimen.
Setelah selesai melakukan eksperimen penulis melakukan tes hasil
eksperimen, adapun jumlah soal yang diujikan yaitu sebanyak 15 butir soal
dengan perincian 10 soal bentuk multiple choise yaitu satu soal 5 sedangkan untuk
essay satu soal nilainya 10.
3.4 Teknik Pengolahan Data
Berdasarkan data yang terkumpul dari dua kelompok yaitu kelompok kelas
eksperimen (Kelas VIII-1) sebanyak 29 siswa dan kelompok kelas kontrol (Kelas
VIII-2) sebanyak 28 siswa, keduanya dianalisis. Sebelum data dianalisis lebih
lanjut, terlebih dahulu data dianalisis. Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih
dahulu data yang telah terkumpulkan ditabulasi kedalam daftar distribusi
frekuensi. Sudjana (1989:47) mengemukakan langkah-langkah

yang harus

ditempuh sebagai berikut:
-

-

Tentukan rentang (R) yaitu data terbesar dikurangi data terkecil
Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan dengan menggunakan
aturan sturges yaitu:
Banyak kelas = 1 + (3,3) log n
Tentukan panjang kelas interval (p) dengan rumus
P=

-

Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Dapat diambil sama dengan
data terkecil atau nilai data yang kecil dari data terkecil.
Semua data tersebut ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi
kemudian diaanalisis dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

1. Rumus rata-rata hitung

Keterangan:

F1
X1

= skor rata-rata siswa
= frekuensi kelas interval data
= nilai tengah

2. Menentukan varians digunakan rumus
S2 =

(Sudjana, 1989:95)

Keterangan:
S2

= varians

n

= banyak siswa.

3. Uji Homogenitas
Uji homogenitas berguna untuk mengetahui apakah penilaian ini berasal
dari populasi yang sama atau bukan untuk menguji homogenitas varians
digunakan statistik seperti yang dirumuskan Sudjana (1989:250) sebagai berikut:

F=
Hipotesis yang akan di uji yaitu:

Ho =
Ha =

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika F ≥ Fa (n1- 1,n2 -1) dengan taraf
signifikasi 0,05 dalam keadaan lain Ho diterima.
3. Uji Normalitas
Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian
ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan statistik
chi-kuadrat seperti yang dikemukakan Sudjana (1989:273) sebagai berikut:

X2 =
Keterangan:
X2 = Statistik Chi-kuadrat
O1 = Frekuensi Pengamatan
E1 = Frekuensi yang diharapkan
Kriteria pengujian tolak Ho jika

≥

dengan α = c taraf nyata

untuk pengujian dan dk = (k-3)
Ho = (sampel diambil dari populasi berdistribusi normal)
Ha = (sampel diambil dari populasi berdistribusi tidak normal)

5.Menentukan Varians gabungan
S2 =

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa nilai (angka) yang
diperoleh dari hasil tes. Untuk menganalisis data diperlukan suatu alat analisis,
yaitu menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik ttest (Sudjana, 1989:139) dengan rumus:

Keterangan:
t = Nilai t yang dicari
= Rata-rata sampel 1 (kelas eksperimen)
= Rata-rata sampel 2 (Kelas kontrol)
n1= jumlah siswa kelas eksperimen
n2= jumlah siswa kelas kontrol
S = Standar deviasi gabungan dari kedua sampel
Anas Sudijono (2003:348) mengemukakan bahwa: “Studi eksperimen
yang dilaksanakan dengan menggunakan metode mengajar yang baru, hasil
belajar siswa lebih baik dari pada menggunakan metode lama”.

3.5 Uji Hipotesis
Ho : µ1 = µ2

(hasil belajar yang diajarkan menggunakan pendekatan

partisipatif sama dengan yang diajarkan tanpa menggunakan
pendekatan partisipatif)

Ha : µ1 > µ2

(hasil belajar yang diajarkan menggunakan pendekatan
partisipatif

lebih baik dari pada tanpa

menggunakan

pendekatan partisipatif)
Untuk pengujian hipotesis digunakan taraf signifikan 0,05 dengan derajat
kebebasan (dk) = n1 + n2 -2. Dengan uji satu pihak yaitu pihak kanan. Adapun
ketentuan untuk penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:
1. Menolak hipoetsis nihil (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha)
bila thitung > ttabel.
2. Menerima hipoetsis nihil (Ho) dan menolak hipotesis alternatif (Ha)
bila thitung < ttabel.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
4.1.1. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulismengadakan tes
untuk evaluasi belajar siswa terhadap materi energi dan perubahannya, tes yang
diberikan dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 butir soal. Soal tersebut
diberikan kepada kelas eksperimen (VIII/B) dan kelas kontrol (VIII/A), tes yang
diberikan berupa tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Nilai pretes
digunakan untuk melihat kemampuan awal siswa, sedangkan post-test digunakan
untuk pengolahan data.
Adapun rincian pre-test masing-masing kelompok sebagai berikut :
a.

b.

Keals Eksperimen (VIII/B)
70

50

60

65

75

70

65

70

55

55

60

90

70

70

40

85

75

80

80

65

70

70

75

80

80

80

80

75

Kelas Kontrol (VIII/A)
50

55

70

50

60

80

50

70

40

60

55

70

75

70

65

30

50

65

50

60

55

65

80

65

60

75

70

75

4.2. Pengolahan Data
4.2.1. Uji Homogenitas Sampel
Uji homogenitas sampel berguna untuk mengetahui apakah sampel berasal
dari populasi yang berkemampuan sama (distribusi normal). Data yang digunakan
adalah data nilai pre-test sebelum pokok bahasan energi dan perubahannya.
Hipotesis yang akan diuji pada taraf signifikasi α = 0,05 yaitu :
2
2
Ho : σ 1 ≤ σ 2
2
Ha : σ 12 > σ 2

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak “Ha” jika F > Fσ (n1 – 1 , n2 – 1)
dalam hal ini Ho diterima.

4.2.2. Perhitungan Rata-Rata Varians
Berbdasarkan data distribusi frekuensi untuk data nilai pre-test siswa kelas
eksperimen sebagai berikut :
Rentang
R

= nilai tertinggi – nilai terendah
= 90 – 40 = 50

Banyak kelas interval (K)
K

= 1 + 3,3 log n

K

= 1 + 3,3 log 28

K

= 1 + 3,3 (1,44)

K

= 5,75 (diambil 6), sehingga didapatkan banyak kelas intervalnya 6,

panjang kelas interval (P) =

(P) =

R
K

50
= 8,33 (diambil 8), sehingga didapatkan panjang kelas intervalnya 8
6

Tabel 4.1. Daftar distribusi frekuensi nilai pre-test kelas eksperimen
Nilai Pre-test
fi
xi
fixi
xi2

fixi2

40 – 47

2

43,5

87

1892,25

3784,5

48 – 55

3

51,5

154,5

2652,25

7956,75

56 – 63

6

59,5

357

3540,25

21240

64 – 71

8

59,5

540

4556,25

36450

72 – 79

3

75,5

226,5

5700,25

17100,75

80 – 87

4

85,5

342

7310,25

29241

88 – 95

2

91,5

183

7372,25

16744,5

Jumlah
28
Sumber : Hasil perhitungan, 2011
x=

∑fixi
∑ fi

x=

1890
28

x = 67,5
Sehingga variansnya dapat dari :
S12 =

n ∑fixi 2 − (∑fixi)
n (n − 1)

S12 =

28.132517,5 −(1890) 2
28 (28 − 1)

S12 =

3710490 −3572100
28 (27)

S12 =

138390
756

S12 = 183,05

2

1890

132517,5

S12 = 13,52
Distribusi frekuensi untuk nilai pre-test kelas kontrol sebagai berikut :
Rentang
R

= nilai tertinggi – nilai terendah
= 80 – 30 = 50

Banyak kelas interval (K)
K

= 1 + 3,3 log n

K

= 1 + 3,3 log 28

K

= 1 + 3,3 (1,44)

K

= 5,75 (diambil 6), sehingga didapatkan banyak kelas intervalnya 6,

panjang kelas interval (P) =

R
K

(P) =

50
= 8,33 (diambil 8), sehingga didapatkan panjang kelas intervalnya 8
6

Tabel 4.2. Daftar distribusi frekuensi nilai pre-test kelas kontrol
Nilai Pre-test
fi
xi
fixi
xi2

fixi2

30 – 37

1

33,5

33,5

1122,25

1122,25

38 – 45

1

41,5

41,5

1722,25

1722,25

46 – 53

5

49,5

247,5

2450,25

1225,25

54 – 61

7

57,5

402,5

3306,25

23143,75

62 – 99

4

65,5

262

4290,25

17161

70 – 77

8

75,5

604

5402,25

43218

78 – 85

2

81,5

163

6642,25

13284,5

Jumlah

28

Sumber : Hasil perhitungan, 2011

1754

111903

x=

∑fixi
∑ fi

x=

1754
28

x = 62,64

Sehingga variansnya dapat dari :
S12 =

n ∑fixi 2 − (∑fixi)
n (n − 1)

2

S12 =

28.111903 −(1754) 2
28 (28 − 1)

S12 =

3133284 −3076516
28 (27)

S12 =

130752
756

S12 = 172,95
S12 = 13,15

Berdsarkan perhitungan di atas, telah diperoleh varians dari masing-masing
kelompok yaitu S2 = 183,05 dan S2 = 172,95 dari perhitungan varians masingmasing kelompok, maka diperoleh :
F=

varians terbesar 183,05
=
= 1,05
varians terkecil 172,95

Dari tabel 4.1 dan 4.2 diperoleh = F2 (n1 – 1, n2 – 1) = F0,05 (27,27) = 193.
Ternyata Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan dapat dikatakan bawha kedua
varians homogen.

4.3 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan kelompok untk mengetahui apakah sebaran data
masing-masing kelompok dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. data
yang digunakan adalah data nilai post-test materi energi dan perubahannya.
Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdisribusi normal

Adapun masing-masing kemlompok adalah sebagai berikut :
a. Keals Eksperimen (VIII/B)
65

40

70

85

65

80

65

65

55

90

60

90

70

70

60

85

75

85

90

65

70

70

75

80

60

90

80

90

b. Kelas Kontrol (VIII/A)
45

50

50

80

70

55

60

65

50

70

55

70

75

30

65

75

60

65

60

60

70

50

80

40

55

50

60

60

Rentang
R

= nilai tertinggi – nilai terendah
= 90 – 40 = 50

Banyak kelas interval (K)
K

= 1 + 3,3 log n

K

= 1 + 3,3 log 28

K

= 1 + 3,3 (1,44)

K

= 5,75 (diambil 6), sehingga didapatkan banyak kelas intervalnya 6,

panjang kelas interval (P) =
(P) =

R
K

50
= 8,33 (diambil 8), sehingga didapatkan panjang kelas intervalnya 8
6

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi nilai post-test siswa kelas eksperimen
Kelas Interval

fi

xi

fixi

xi2

fix i2

40 – 47

1

43,5

43,5

1892,25

1892,25

48 – 55

1

51,5

51,5

2652,25

2652,25

56 – 63

3

59,5

178,5

3540,25

10620,75

64 – 71

10

67,5

675

4556,25

45562,5

72 – 79

2

75,5

151

5700,25

11400,5

80 – 87

6

83,5

501

6972,25

41833,5

88 – 95

5

91,5

4575

8372,25

41861,25

Jumlah

28

-

2058

-

155823

Sumber: Hasil perhitungan 2011

x

=

∑f x
∑f
i

i

i

2058
25

x

=

x

= 73,5

Sehingga variansnya dapat dicari:

n∑ i fi x −∑( i if x
2

2
1

S

=

n (n −1)

)

2

S12 =

28 (155823) −(2058) 2
28 (28 − 1)

S12 =

4363044 −4235364
25 (27)

S12 =

127680
756

S12 = 168,88
S1 = 168,88
S1 = 12,99
Selanjutnya ditentukan interval untuk menghitung luas di bawah kurva
normal bagi tiap-tiap kelas interval. Batas kelas kesatu dibatasi oleh 39,5 dan 47,5
dengan:

Z score =

x i −x
S

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi untuk uji normalitas dari nilai post-test siswa kelas
eksperimen
Batas kelas
Luas
Nilai tes
Z
Daftar F
Ei
Oi
Daerah
(x i)
−2,61 0,4855
39,5
40 – 47

47,5

−2,00

0,1772

0,3083

8,6324

1

48 – 55

55,5

−1,38

0,4162

−0,239

−6,692

1

56 – 63

63,5

−0,76

0,2764

0,1398

3,9144

3

64 – 71

71,5

−0,15

0,0596

0,2168

6,0704

10

72 – 79

79,5

0,46

0,1772

0,1176

3,2928

2

80 – 87

87,5

1,07

0,3577

0,1805

5,054

6

88 – 95

95,7

1,69

0,4545

−0,0968

2,7104

5

(Sumber: Hasil Perhitungan 2011)

Dari data di atas dapat diperoleh:
K

χ2 =

∑

(O i −E i)

i=1

Ei

Bila diuraikan lebih lanjut maka diperoleh:

χ2 =

(1 − 8,6324)2 (1 −(−6,692)) 2 (3 −3,9144) 2 (10 −6,0704) 2
+
+
+
+
8,6324
3,475
3,9144
6,0704
(6 − 5,054) 2 (5 − 2,7164) 2
+
5,054
2,7164

χ 2 = 6,74 + (−4,84) + 0,21 + 2,54 + 0,50 + 0,17 + 1,91
χ 2 = 7,23
Dengan taraf signifikan α = 0,05 dan banyak kelas K = 6 derajat kebebasan
(dk) untuk distribusi chi kuadarat besarnya adalah: dk = K – 2 = 6 – 2 = 4. Dari
tabel 4.3 diperoleh χ2 0,95
χ

2
hitung

<χ

2
tabel

(4)

= 9,49. Kriteria pengujian adalah tolak Ho apabila

dengan α sebagai taraf nyata untuk pengujian dalam hal ini Ho

diterima. Ini menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi
normal.
Distribusi frekuensi untuk kelas kontrol diperoleh berikut:
Rentang = nilai tertinggi – nilai terendah
R

= 80 – 30 = 50

Banyak kelas interval (K)
K

= 1 + 3,3 log n

K = 1 + 3,3 log 28
K

= 1 +3,3 (1,44)

K

= 1 + 4,75

K

= 5,75 (diambil 6), sehingga didapatkan banyak kelas intervalnya 6.

Panjang kelas interval
(P) =

R
K

=

50
6

= 8,33 (diambil 8)
Tabel 4.5 Daftar distribusi frekuensi untuk uji normalitas diperoleh dari nilai posttest kelas kontrol
xi2
Kelas Interval
fi
xi
fixi
fix i2
30 – 37
1
33,5
33,5
1122,25
1122,25
38 – 45

2

41,5

83

17222,25

3444,5

46 – 53

5

49,5

247,5

2450,25

12251,25

54 – 62

9

58

522

3364

30276

63 – 70

7

66,5

465,5

4422,25

30955,75

71 – 78

2

74,5

149

5550,25

1100,5

79 – 86

2

82,5

165

6806,25

13612,5

1665,5

-

102762,75

Jumlah
28
(Sumber: Hasil Perhitungan 2011)
x

=

∑f x
∑f
i

i

i

1665,5
28

x

=

x

= 59,48

Sehingga variansnya dapat dicari:
n∑ i fi x −∑( i if x
2

2
1

S

=

n (n − 1)

)

2

S12 =

28 (102762,75) −(1665,5) 2
28 (28 − 1)

S12 =

2877357 −2773890,25
28 (27)

S12 =

103466,75
756

S12 = 136,86
S12 = 136,86
S12 = 11,69
Selanjutnya ditentukan interval untuk menghitung luas di bawah kurva
normal bagi tiap-tiap kelas interval. Batas kelas kesatu dibatasi oleh 29,5 dan 37,5
dengan:
Tabel 4.6 Uji normalitas dari nilai post-test siswa kelas kontrol
Batas kelas
Luas
Nilai tes
Z
Daftar F
Ei
Daerah
(x i)
−2,56 0,4948
29,5

Oi

30 – 37

37,5

−1,88

0,4699

0,0249

0,6972

1

38 – 45

45,5

−1,19

0,3830

0,0869

2,4332

2

46 – 53

53,5

−0,51

0,1950

0,188

5,264

5

54 – 62

62,5

0,25

0,0987

0,0963

3,6964

9

63 – 70

70,5

0,94

0,3264

0,2277

6,3756

7

71 – 78

78,5

1,62

0,4474

0,121

3,388

2

79 – 86

86,5

2,31

0,4896

0,0422

1,1816

2

(Sumber: Hasil Perhitungan 2011)

Dari data di atas dapat diperoleh:
K

χ2 =

∑

(O i −E i)

i=1

Ei

Bila diuraikan lebih lanjut, maka diperoleh:

χ2 =

(1 −0,6972) 2 (2 −2,4332) 2 (5 −5,264) 2 (9 −3,6964) 2
+
+
+
+
0,6972
2,4332
5,264
3,6964
(7 − 6,3756) 2 (2 − 3,388) 2 (2 − 1,1816) 2
+
+
6,3756
3,388
1,1816

χ 2 = 0,13 + 0,07 + 0,01 + 7,60 + 0,06 + 0,56 + 0,56
χ 2 = 8,99
Dengan taraf signifikan α = 0,05 dan banyak kelas K = 6 derajat kebebasan
(dk) untuk distribusi chi kuadarat besarnya adalah: dk = K – 2 = 6 – 2 = 4. Dari
tabel 4.5 diperoleh χ2 0,95
χ

2
hitung

<χ

2

tabel,

(4)

= 9,49. Kriteria pengujian adalah tolak Ho apabila

dengan α sebagai taraf nyata untuk pengujian dalam hal ini Ho

diterima. Ini menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi
normal.

4.4

Uji Hipotesis
Langkah selanjutnya adalah menghitung atau membandingkan kedua hasil

perhitungan tersebut. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh mean dan standar
deviasi pada masing-masing kelompok, yaitu :

x1 = 73,5

S12 = 168,88

x 2 = 59,48

S22 = 136,86

Selanjutnya nilai S dapat dicari:

S2 =

(n −1)S12 + (n −1)S22
n1 + n 2 − 2

S2 =

(28 − 1)168,88 +(28 − 1)136,86
25 + 28 − 2

S2 =

(27)168,88+(27)136,86
56 - 2

S2 =

4559,76 +3695,22
54

S2 =

8254,98
54

S2 = 152,87
S2 = 152,87
S = 12,36
Untuk nilai S = 12,36 maka diperoleh:

x1 − x 2

t =
S

=

=

1
1
+
n1 n 2

73,5 −59,48
1
1
12,36
+
28 28
14,02
2
12,36
28

=

14,02
0,07

12,36

=

14,02
12,36(0,26)

=

14,02
3,2136

t = 4,36
Pada taraf signifikan α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = (n1 + n2 – 2) =
54 dengan peluang (1 – α). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
- Tolak Ho apabila thitung > ttabel.
- Terima Ho apabila thitung < ttabel.
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh thitung = 4,36 dan ttabel dengan
taraf signifikan α = 0,05 dan dk = 54, dengan cara interpolasi t0,95

(54)

= 1,68

sehingga diperoleh thitung > ttabel. Hal ini berarti tolak Ho dan terima Ha pada taraf
signifikan α = 0,05. Dengan demikian data menunjukkan bahwa prestasi belajar
siswa yang diajarkan melalui pendekatan partisipatif lebih baik dari siswa yang
tidak diajarkan melalui pendekatan partisipatif konvensional.

4.5 Pembahasan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis pengaruh
penggunaaan pendekatan partisipatif terhadap hasil belajar fisika di SMP Negeri
14 Banda Aceh. Setelah melakukan pengolahan data ternyata sampel yang diambil
pada penelitian ini adalah sampel yang homogen artinya bahwa sampel-sampel
tersebut bearasal dari populasi yang sama dan dapat mewakili populasinya. Untuk

data post-test setelah melakukan pengujian normalitas sebaran data, ternyata data
menyebar secara normal untuk pengujian hipotesis dapat dilkaukan dengan uji-t.
Dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan α = 0,05 dengan derajat
kebebasan (dk) = (n1 – n2 -2), diperoleh thitung ≥ t tabel, yaitu thitung = 4,36 dan ttabel =
1,68. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Banda
Aceh lebih baik dengan menggunakan pendekatan partisipatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, jelas bahwa dengan
pembelajaran menggunakan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa dari pada pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan partisipatif,
karena metode resitasi dapat melatih siswa untuk memperoleh sejumlah
pengetahuan, sebab dengan latihan-latihan yang dikerjakan siswa selama
melakukan tugas akan meningkatkan pengalaman siswa yang akhirnya hasil
belajar akan lebih memuaskan. Hal ini disebabkan siswa lebih mendalami situasi
yang berbeda-beda sewaktu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah
baru. Disamping itu siswa akan lebih aktif untuk belajar lebih baik, memupuk
inisiatif dan mampu bertanggung jawab.
Meskipun pendekatan partisipatif membawa pengaruh positif terhadap
hasil belajar siswa namun setiap pendekatan pembelajaran mempunyai kelebihan
dan kekurangan. Oleh karena itu tidak semua materi bisa diajarkan dengan
pendekatan yang sama, tapi seorang guru harus bisa memilih dan menggunakan
pendekatan belajar yang tepat. Pemilihan pendekatan belajar tidak begitu saja
ditentukan oleh selera dan kemauan guru, tapi pemilihan metode tergantung
kepada tujuan belajar yang harus dicapai, tingkat intelektual siswa, minat, bakat

dan pemahaman siswa. Penerapan suatu pendekatan mengajar juga harus
didukung oleh faktor-faktor lain misalnya fasilitas yang memadai juga tingkat
kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan tersebut, jadi tanpa didukung
oleh faktor-faktor lain misalnya fasilitas yang memadai juga tingkat kemampuan
guru dalam menerapkan pendekatan tersebut, jadi tanpa didukung faktor-faktor di
atas, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan pendekatan
partisipatif terhadap hasil belajar fisika di SMP Negeri 14 Banda Aceh maka di
dapat nilai thitng = 4,36 dan ttabel = 1,68, sehingga hipotesis alternatifnya (Ha)
diterima. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa prestasi belajar yang diajarkan
menggunakan pendekatan partisipatif lebih baik dari pada tanpa menggunakan
pendekatan partisipatif.

5.2 Saran
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan partisipatif
membawa

pengaruh

positif

pada

prestasi

belajar

siswa,

maka

penulis

mengharapkan :
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dari sekian banyak
informasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Kepada guru diharapkan tetap menggunakan pendekatan partisipatif dalam
pembelajaran sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa dan untuk
pendidikan. Namun perlu diperhatikan keuntungan dan kekurangan
pendekatan tersebut serta langkah-langkah penggunaannya.
3. Kepada siswa diharapkan supaya betul-betul mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan guru, karena pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar
dan latihan dapat bertahan lebih lama dalam ingatan.
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