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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Peningkatan Penguasaan Konsep 

Hasil peningkatan penguasaan konsep ditentukan melalui nilai rata-rata 

gain yang ternormalisasi, yang didapatkan dari pengolahan nilai skor pretest dan 

postest siswa. Tes penguasaan konsep sebelum dan sesudah pretes menggunakan 

soal yang sama yang berjumlah 24 soal. Hasil peningkatan penguasaan konsep 

siswa ditunjukan secara umum pada Tabel 4.1 

  Tabel 4.1 

Rekapitulasi peningkatan penguasaan konsep 

Tes Xtot (%) Xmin (%) Xmaks (%)  ̅ (%) <G> <g> kategori 

Pretest 100 0 44 17,52 
43,89 0,52 Sedang 

Postest 100 44 80 61,41 

Keterangan: 

Xtot   = Skor total tes 

<G> = Nilai gain 

<g>  =  <G> ternormalisasi 

 ̅ = Skor rata-rata yang diperoleh dari seluruh siswa 

Xmin = Skor minimum yang diperoleh dari seluruh siswa 

Xmaks = Skor maksimum yang diperoleh dari seluruh siswa 

Berdasarkan Tabel 4.1 Rekapitulasi peningkatan penguasaan konsep, 

didapatkan bahwa terdapat kenaikan pada nilai rata-rata siswa. Berdasarkan 

klasifikasi gain oleh Hake (1999, hlm. 1), nilai tersebut terdapat dalam kategori 

sedang (0,3 < <g> < 0,7). Artinya perbandingan niai gain aktual dengan nilai gain 

maksimum mencapai 51%. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh kondisi soal 

sebagai contoh persentase soal yang tidak merata pada soal C1 hingga C4 dan 

soal-soal yang berkategori sulit yaitu soal-soal nomor 2, 5, 10, 12, 15, 16, 23, dan 

24. Soal nomor 2 merupakan soal tentang gerak relatif yang mengukur 

kemampuan C2 (memahami) hanya 50% dari 34 siswa yang menjawab benar. 

Soal nomor 5 merupakan soal tentang jarak dan perpindahan yang mengukur 

kemampuan C3 (menerapkan) hanya 55% dari 34 siswa yang menjawab benar. 
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Soal nomor 10 merupakan soal tentang percepatan rata-rata yang mengukur 

kemampuan C3 (menerapkan) hanya 53% dari 34 siswa yang menjawab benar. 

Soal nomor 12 merupakan soal tentang grafik kecepatan terhadap waktu pada 

GLB dan GLBB  yang mengukur kemampuan C3 (menerapkan) hanya 53% dari 

34 siswa yang menjawab benar. Soal nomor 15 merupakan soal tentang grafik 

kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu pada GLB dan GLBB 

yang mengukur kemampuan C3 (menerapkan) hanya 53% dari 34 siswa yang 

menjawab benar. Soal nomor 16 merupakan soal tentang contoh kasus perpaduan 

antara GLB dan GLBB yang mengukur kemampuan C4 (menganalisis) hanya 

44% dari 34 siswa yang menjawab benar. Soal nomor 23 merupakan soal tentang 

kecepatan sudut yang mengukur kemampuan C4 (menganalisis) hanya 50% dari 

34 siswa yang menjawab benar. Soal nomor 24 merupakan soal tentang kecepatan 

linier dan kecepatan sudut pada roda-roda yang terikat yang mengukur 

kemampuan C4 (menganalisis) hanya 47% dari 34 siswa yang menjawab benar.  

Dan dapat pula disebabkan oleh proses pembelajaran yang belum dilaksanakan 

secara optimal sebagai contoh kegiatan pembelajaran yang tidak terlaksana, 

kurang melatihkan kemampuan analisis pada proses pembelajaran, dan proses 

evaluasi yang tidak dilaksanakan secara optimal.  

Dalam penelitian ini selain menghitung nilai gain atau peningkatan 

penguasaan konsep keseluruhan, dihitung pula nilai gain atau peningkatan 

penguasaan konsep setiap asper ranah kognitif. Penguasaan konsep dalam 

penelitian ini dibatasi dalam empat ranah kognitif saja, yaitu C1 atau mengingat, 

C2 atau memahami, C3 atau menerapkan, dan C4 atau menganalisis. Peningkatan 

penguasaan konsep tiap aspek dituangkan dalam tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 

Rekapitulaasi Peningkatan Penguasaan Konsep Tiap Aspek 

No 

Indikator 

Penguasaan 

Konsep 

Tes Xtot Xmin Xmax  ̅ <G> <g> Kategori 

1 Mengingat 
Pretest 100 0,00 50,00 16,18 

53,68 0,63 Sedang 
Postest 100 25,00 100,00 69,85 

2 Memahami 
Pretest 100 0,00 55,56 17,97 

43,79 0,54 Sedang 
Postest 100 22,22 88,89 61,76 

3 Menerapkan 
Pretest 100 0,00 50,00 15,44 

38,24 0,44 Sedang 
Postest 100 25 75 53,68 

4 Menganalisis 
Pretest 100 0,00 75,00 15,44 

35,29 0,41 Sedang 
Postest 100 0,00 100,00 53,68 

Keterangan: 

Xtot   = Skor total tes 

<G> = Nilai gain 

<g>  =  <G> ternormalisasi 

 ̅ = Skor rata-rata yang diperoleh dari seluruh siswa 

Xmin = Skor minimum yang diperoleh dari seluruh siswa 

Xmaks = Skor maksimum yang diperoleh dari seluruh siswa 

Soal yang berkaitan dengan ranah kognitif C1 berjumlah empat soal yaitu 

pada nomor 1, 6, 18, dan 20. Soal nomor 1 merupakan soal mengenai gerak yang 

sudah didemonstrasikan di kelas. Siswa harus mampu mengingat materi mengenai 

pengertian gerak dan mengaitkan soal tersebut pada fenomena demonstrasi di 

kelas sebelumnya sehingga siswa dapat dengan mudah menjawab benar soal 

tersebut. Soal nomor 6 merupakan soal mengenai perbedaan kecepatan dan 

kelajuan dimana pelaksanaannya dikelas diterangkan melalui kegiatan mengamati 

gambar. Soal 18 dan 20 merupakan soal yang berkaitan dengan gerak melingkar. 

Soal no 18 merupakan soal yang berkaitan dengan kecepatan pada gerak 

melingkar beraturan dan soal no 20 merupakan soal mengenai variabel dalam 

menentukan kecepatan suatu benda yang bergerak melingkar beraturan. Soal yang 

paling sedikit dijawab oleh siswa adalah soal nomor 6 yang dijawab benar 
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sebanyak 65% dari 34 siswa. Dan soal yang paling banyak dijawab benar adalah 

soal nomor 1 yang dijawab benar sebanyak 80% dari 34 siswa. 

Soal yang berkaitan dengan ranah kognitif C2 berjumlah sembilan soal 

yaitu pada nomor 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 19, dan 21. Soal nomor 2 merupakan soal 

tentang gerak relatif yang dalam pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan 

demonstrasi. Pada soal nomor 3 siswa harus menafsirkan grafik untuk menuliskan 

besar posisi suatu benda. Soal ini berkaitan dengan perhitungan posisi pada 

pertemuan 1. Soal nomor 4 merupakan soal tentang perbedaan jarak dan 

perpindahan yang berkaitan dengan tahap observasi pada pertemuan 1. Soal 

nomor 13, 14, dan 15 merupakan soal tentang grafik GLB dan GLBB. Soal nomor 

18 dan 20 adalah soal yang berkaitan dengan gerak melingkar. Soal nomor 19 

merupakan soal yang berkaitan dengan pemahaman mengenai variabel-variabel 

dalam gerak melingkar. Soal nomor 21 merupakan soal mengenai 2 roda dengan 

jari-jari berbeda, tahapan ini sudah terlaksana pada pertemuan 3, hanya saja hal 

tersebut diakibatkan kurangnya perhatian siswa. Soal yang paling sedikit dijawab 

benar oleh siswa adalah soal nomor 2 yang hanya dijawab benar sebanyak 50% 

dari 34 siswa. Dan soal yang paling banyak dijawab benar oleh siswa adalah soal 

nomor 3 yang dijawab benar sebanyak 73% dari 34 siswa. 

Soal yang berkaitan dengan ranah kognitif C3 berjumlah delapan soal 

yaitu pada nomor 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, dan 22. Soal nomor 5 merupakan soal 

yang berkaitan dengan perhitungan jarak dan perpidahan pada kasus fisika. Soal 

nomor 8 merupakan soal yang berkaitan dengan perhitungan kecepatan sesaat 

berdasarkan grafik, sedangkan soal no 9 merupakan soal yang berkaitan dengan 

perhitungan kecepatan rata-rata berdasarkan grafik.   Soal nomor 10 merupakan 

soal yang berkaitan dengan perhitungan percepatan rata-rata pada sebuah mobil. 

Soal nomor 11 dan 12 siswa harus mampu menggambarkan grafik GLB dan 

GLBB pada suatu fenomena. Soal nomor 22 merupakan soal tentang percepatan 

pada gerak melingkar. Soal nomor 12 dan 16 merupakan soal paling sedikit 

dijawab benar oleh siswa karena hanya sebanyak 53% dari 34 siswa yang mampu 

menjawab dengan benar. Sedangkan nomor 9 merupakan soal yang paling banyak 

dijawab benar oleh siswa karena 70% dari 34 siswa mampu memjawab dengan 

benar. 
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Soal berkaitan dengan ranah kognitif C4 berjumlah empat soal yaitu pada 

nomor 17, 23, 24, dan 25. Kelima soal tersebut berkaitan dengan pemecahan suatu 

kasus dalam fisika. Kelima soal ini merupakan soal-soal yang paling sedikit 

dijawab oleh siswa. Soal yang paling sedikit dijawab benar oleh siswa adalah soal 

nomor 17 karena hanya 43% dari 34 siswa menjawab dengan benar. Pada soal 

nomor 17 siswa harus mampu memecahkan persoalan fisika mengenai gabungan 

dari materi GLB dan GLBB secara bersamaan.  

B. Keterlaksanaan Pendekatan Saintifik Berbantuan Dengan Prototype 

Media Berbasis Cmaptools 

Perlakuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik 

dengan berbantuan prototype media berbasis cmaptools dilaksanakan pada jadwal 

yang sesuai dengan jadwal sekolah. Pada tahap pelaksanaannya, treatment 

penelitian ini diamati oleh tiga orang observer. Ketiga observer memiliki tugas 

yang sama yaitu mengamati keseluruhan aktivitas dan keseluruhan siswa di kelas 

dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan dituangkan kedalam lembar 

observasi dengan memberi tanda ceklis pada kegiatan yang terlaksana. 

Observasi keterlaksanaan pembelajaran mencakup dua aspek yaitu 

aktivitas kelas dan penggunaan Cmaptools di kelas. Aktivitas di kelas terdiri dari 

aktivitas guru dan aktivitas siswa, pada aktivitas guru observasi dilaksanakan 

untuk melihat kesesuaian pembelajaran dengan RPP yang telah dibuat, sedangkan 

aktivitas dan respon siswa dapat dilihat dari LKS yang dikerjakan oleh siswa. 

Penggunaan Cmaptools di kelas berpengaruh pada aktivitas guru dan siswa, 

aktivitas guru sesuai dengan RPP sedangkan respon siswa dilihat dari  hasil 

jawaban LKS yang diberikan. Materi pembelajaran pada pertemuan 1 adalah 

variabel gerak, materi pembelajaran pada pertemuan 2 adalah GLB dan GLBB, 

dan materi pembelajaran pada pertemuan 3 adalah gerak melingkar. 

Hasil observer mengenai keterlaksanaan model pembelajaran secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 

Tabel Keterlaksanaan Pembelajaran  

Aktivitas Cmaptools 
Ranah 

Kognitif 

Aktivitas Guru 
 

Aktivitas Siswa 
 

1 2 3 Keterangan 1 2 3 Keterangan 

Pendahuluan 

Pembukaan - - 100% 75% 100% 

Pada pertemuan 

kedua guru tidak 

memeriksa 

kehadiran siswa 

100% 100% 100% - 

Apersepsi 

Pertemuan 1 :  

- Gambar peta dari 

google maps 

Pertemuan 2 :  

- video kecepatan 

pertumbuhan 

tanaman 

Pertemuan 3 :  

- gambar satelit 

C1 

C2 
67% 100% 100% 

Tidak semua 

pertanyaan 

diajukan oleh 

guru 

67% 67% 100% 

Siswa kesulitan 

menjawab 

pertanyaan guru 

Motivasi 

Gambar/ video 

yang mampu 

memberikan 

motivasi kepada 

siswa 

C1 

C2 
100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 

 



49 
 

Adilla Fauziah, 2015 
Penerapan Pendekatan Saintifik Dengan Berbantuan Prototype Media Berbasis Cmap Tools Untuk  Meningkatkan Penguasaan Konsep Si swa Sma 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Tabel 4.3 

Tabel Keterlaksanaan Pembelajaran (lanjutan) 

Aktivitas Cmaptools 

Ranah 
Kognitif 

 

Aktivitas Guru 
Keterangan 

Aktivitas Siswa 
Keterangan 

1 2 3 1 2 3 

Inti Observasi 

Pertemuan 1 :  

- Gambar mobil 
berpapasan 

- Gambar mobil 

searah 
- Video menghitung 

kecepatan 
Pertemuan 2 : 

- Gambar kertas dan 

batu yang 
dijatuhkan 

- Video jadwal kereta 
api 

- Grafik perjalanan 

sebuah mobil 
- Video GLB dan 

GLBB 
Pertemuan 3 : 

- Gambar rantai 

sepeda 
- Video gerak 

melingkar 

C1 

C2 
93% 88% 100% 

- Guru tidak 

menampilkan 
video bola 
menggelinding 

- Tidak semua 
pertanyaan guru 

disampaikan 

86% 75% 83% 

- Siswa kesulitan 
menjawab 
pertanyaan guru 

- Sebagian siswa 
tidak menyimak 

video dengan 
baik 
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Tabel 4.3 

Tabel Keterlaksanaan Pembelajaran (lanjutan) 

Aktivitas Cmaptools 
Ranah 

Kognitif 

 

Aktivitas Guru 
Keterangan 

Aktivitas Siswa 
Keterangan 

1 2 3 1 2 3 

Inti  

Menanya - 
C1 

C2 
50% 50% 75% 

Guru kurang 
memancing siswa 

untuk bertanya 

50% 50% 75% 

Tidak semua 
pertanyaan yang 

diharapkan guru 
diajukan siswa 

Mengumpulkan 
Informasi 

- Video mengenai 
materi eksperimen  

- Tampilan prosedur 
dan perintah 

percobaan 

C1 

C2 
C3 

75% 100% 100% 

Pada pertemuan 1 

sebelum 
melaksanakan 
eksperimen guru 

tidak 
menampilkan 

video mengenai 
eksperimen 
tersebut 

75% 100% 100% 

Siswa tidak 

menyimak video 

mengenai 

eksperimen yang 

akan dilakukan 

Mengasosiasi 

- Teori dasar sebagai  

bahan analisis 
siswa untuk 

membandingkan 
data yang diperoleh  

- Grafik hasil 

eksperimen 
- Pertanyaan-

pertanyaan analisis 

C1 

C2 
C3 

C4 

67% 80% 80% 

- Guru tidak 
menampilkan 
teori untuk 

bahan analisis 
siswa 

- Guru tidak 
mengkoreksi 
grafik siswa 

67% 80% 80% 

- Siswa kesulitan 

dalam 
menganalisis 

sehingga masih 
harus dibantu 
oleh guru 

- Siswa tidak 
menyimpulkan 

dengan baik 
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Tabel 4.3 

Tabel Keterlaksanaan Pembelajaran (lanjutan) 

Aktivitas Cmaptools 

Ranah 
Kognitif 

Aktivitas Guru 
Keterangan 

Aktivitas Siswa 
Keterangan 

1 2 3 1 2 3 

inti 
Mempresentasi
kan 

- 

C1 

C2 
C3 
C4 

100% 67% 100% 

Guru tidak 

memberi koreksi 
pada pertemuan 
2 

100% 67% 100% - 

Penutup 

Review 

Video dan animasi 
yang berkaitan 
dengan materi yang 

telah dipelajari 

C1 
C2 

100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 

Evaluasi 
Slide power point  

soal-soal evaluasi 

C1 
C2 

C3 
C4 

100% 100% 0% - 75% 75% 0% 

Siswa hanya 
mampu 

mengerjakan 3 
dari 4 soal yang 
diberikan guru 

Tugas - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 

Informasi - - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 

Rata-Rata 
 

 88% 88,3% 88% 
 

85% 84,5% 87% 
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Dari keseluruhan proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang paling 

sulit terlaksana adalah pada tahap menanya dan mengumpulkan informasi. Pada 

tahap menanya, kecenderungan siswa pasif dikelas menyebabkan tahapan 

menanya tidak berlangsung dengan baik, pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan 

dapat diajukan siswa hanya terealisasi sebagian saja. Pada tahap mengumpulkan 

informasi siswa memperhatikan demo dan melakukan eksperimen. Kegiatan 

eksperimen tidak berlangsung dengan baik dikarenakan keterbatasan alat sehingga 

kelompok harus bergantian menggunakan alat. Hal tersebut menyebabkan 

kelompok lain yang tidak melakukan eksperimen melaksanakan kegiatan lain 

yang tidak berkaitan dengan pembelajaran sehingga menyebabkan kelas tidak 

kondusif.  

Sedangkan dari keseluruhan proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

yang terlaksana dengan baik adalah pada tahap mengamati, mengasosiasi dan 

mempersentasikan. Pada tahap mengamati, guru menampilkan berbagai macam 

media yang mampu mendorong keinginan siswa untuk fokus belajar di kelas 

sehingga tahapan mengamati berlangsung dengan baik. Selain itu penggunaan 

media yang digunakan guru membantu siswa dalam mengingat materi-materi 

yang dipelajari. Pada tahap mengasosiasi siswa mengerjakan LKS dan menjawab 

soal-soal evaluasi, pada tahap ini siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-

masing. Dan pada tahap mempersentasikan siswa mampu menyampaikan kembali 

hasil praktikumnya pada kelompok siswa lain dengan baik. 

Dari ketiga treatment yang telah dilaksanakan terdapat kekurangan-

kekurangan dalam pembelajaran yaitu: 

1. Pada saat melaksanakan eksperimen siswa belum bisa bekerja kelompok 

dengan baik, hanya sebagian siswa yang bekerja dan melaksanakan 

eksperimen dengan benar. Sebagian siswa terlibat langsung dalam 

eksperimen seperti mengumpulkan data, mengisi LKS dan mengolah data. 

Sebagian siswa lainnya hanya ikut memperhatikan saja. Pembagian 

kelompok ini diserahkan kepada siswa untuk memilih teman 
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kelompoknya. Peranan guru dalam hal ini adalah guru harus mengawasi 

setiap kelompok dan mendorong siswa yang pasif menjadi aktif dalam 

melaksanakan praktikum dengan baik. 

2. Banyak siswa yang tidak mengetahui penggunaan alat  praktikum sehingga 

banyak alat yang digunakan tidak benar. Seperti penggunaan ticker timer 

sehingga banyak pita ticker timer yang harus dipergunakan. 

3. Keterbatasan alat yang ada di sekolah sehingga pembagian kelompok tidak 

efektif. Kelompok beranggotakan banyak agar kelompok berjumlah sedikt 

karena alat yang terbatas. Hal ini lah yang menyebabkan hanya sebagian 

siswa yang bekerja dalam praktikum. 

4. Alokasi waktu yang tidak sesuai dengan RPP. Alokasi waktu yang paling 

menyita waktu banyak adalah pada saat melakukan eksperimen. Banyak 

siswa yang tidak memahami cara menggunakan alat dan teori dasar 

praktikum menjadi penyebab alokasi waktu yang tidak sesuai. Alokasi 

waktu yang lama menyebabkan waktu untuk evaluasi lebih sedikit dan 

pemberian informasi menjadi kurang efektif. 

C. Tanggapan Siswa Mengenai Pendekatan Saintifik Berbantuan Dengan 

Prototype Media Berbasis Cmaptools 

Tanggapan siswa mengenai PMBCT dapat dilihat dari hasil angket 

tanggapan siswa. Angket tanggapan siswa ini bertujuan untuk melihat respon 

siswa terhadap pembelajaran yang sudah diberikan. Angket tersebut berjumlah 10 

pernyataan berkaitan dengan respon pada pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik berbantuan dengan prototype media berbasis cmaptools. 10 

soal tersebut berisikan pernyataan positif yang harus dijawab siswa dengan 

memberi tanda silang pada salah satu kolom sangat setuju, setuju, tidak setuju, 

ataupun sangat tidak setuju. Jika hasil respon siswa positif diharapkan siswa dapat 

termotivasi untuk belajar fisika dengan baik. Secara umum hasil pengolahan data 

tanggapan siswa dapat dilihat pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Hasil angket tanggapan siswa 

No Konten No soal 
Keterangan 

SS S TS STS 

1 
Konten menarik 

perhatian siswa 

1 11 20 3 0 

3 10 22 2 0 

6 8 25 1 0 

9 13 20 1 0 

Jumlah 42 87 7 0 

2 

Konten 

memotivasi 

siswa 

2 14 18 2 0 

4 13 19 2 0 

5 10 20 4 0 

8 10 19 5 0 

Jumlah 47 76 13 0 

3 
Media yang 

digunakan baik 

7 13 19 2 0 

10 10 23 1 0 

Jumlah 23 42 3 0 

Jumlah total 112 205 23 0 

Berdasarkan pengolahan hasil angket siswa, didapat respon positif dari 

siswa mengenai pembelajaran pendekatan saintifik berbantuan dengan prototype 

media berbasis cmaptools. Hal ini dapat dilihat dari 112 siswa menjawab sangat 

setuju, 205 siswa menjawab setuju, dan 23 siswa menjawab tidak setuju, dan tidak 

ada siswa yang menjawab sangat tidak setuju.  
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D. Pembahasan  

1. C1 (mengingat) 

Hasil penelitian pada ranah kognitif C1 menghasilkan nilai gain 0,63 

(sedang) sehingga dapat disimpulkan bahwa C1 dalam penelitian ini kurang 

dilatihkan. Berdasarkan Tabel 4.3, C1 dilatihkan pada tahapan apersepsi hingga 

evaluasi. Soal yang mengukur kemampuan C3 berjumlah empat soal yaitu pada 

nomor 1, 6, 18, dan 20, soal tersebut berkaitan dengan pengertian gerak, 

perbedaan kecepatan dan kelajuan, kecepatan liner dalam gerak melingkar, dan 

variabel-variabel dalam gerak melingkar. Soal paling sulit terkait dengan 

perbedaan kecepatan dan kelajuan yang dijawab benar sebanyak 65% dari 34 

siswa. Pada proses pembelajaran, konsep tersebut dipelajari oleh siswa pada 

pertemuan pertama pada tahapan mengamati. Persentase keterlaksanaan aktivitas 

guru pada tahap mengamati pertemuan pertama adalah 93% dan persentase 

keterlaksanaan aktivitas siswa pada tahap mengamati pertemuan pertama adalah 

86%. Dalam proses pembelajaran guru menampilkan gambar kemudian 

mengajukan pertanyaan kepada siswa, siswa kurang aktif dalam menjawab 

sehingga hanya beberapa orang yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

guru, sedangkan jawaban LKS siswa sebagian besar menjawab dengan tepat 

karena guru memberikan koreksi langsung dari jawaban siswa. Oleh karena itu 

perbaikan yang harus dilakukan adalah guru memaksa siswa untuk aktif dengan 

cara menunjuk beberapa siswa yang pasif agar mau menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru dan media cmaptools sebaiknya menampilkan video atau animasi 

yang mampu menunjukan inti permasalahan yang hendak diajukan guru karena 

media gambar kurang interaktif. Keefektifan  media yang interaktif diungkapkan 

pula oleh Computer Technology Research (Munir,2013, hlm. 6) yang menyatakan 

bahwa orang hanya mampu mengingat 20%dari yang dilihat dan 30% dari yang 

didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 

80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Sehingga pemberian 

media yang tepat dapat meningkatkan kemampuan kognitif C1 (mengingat) siswa.  
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2. C2 (memahami) 

Hasil penelitian pada ranah kognitif C2 menghasilkan nilai gain 0,54 

(sedang) sehingga dapat disimpulkan bahwa C2 dalam penelitian ini kurang 

dilatihkan. Berdasarkan Tabel 4.3, C2 dilatihkan pada tahapan mengamati hingga 

evaluasi. Soal yang mengukur kemampuan C2 berjumlah sembilan soal yaitu pada 

nomor 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 19, dan 21, soal tersebut berkaitan dengan pengertian 

gerak relatif, posisi, jarak dan perpindahan, grafik GLB dan GLBB, komponen 

gerak melingkar dan perbedaan kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Soal 

paling sulit terkait dengan pengertian gerak relatif yang dijawab benar sebanyak 

50% dari 34 siswa. Pada proses pembelajaran, konsep tersebut dipelajari oleh 

siswa pada pertemuan pertama pada tahapan mengamati. Persentase 

keterlaksanaan aktivitas guru pada tahap mengamati pertemuan pertama adalah 

93% dan persentase keterlaksanaan aktivitas siswa pada tahap mengamati 

pertemuan pertama adalah 86%. Dalam proses pembelajaran guru hanya 

memberikan demonstrasi dengan bantuan siswa yang memegang sebuah benda 

dan gerak relatif hanya sebatas siswa tersebut dan benda yang dipegangnya 

sehingga beberapa siswa mampu menjawab pertayaan yang diajukan guru dengan 

tepat. Dalam  sedangkan jawaban LKS siswa sebagian besar menjawab dengan 

tepat karena guru memberikan koreksi langsung dari jawaban siswa. Namun hal 

tersebut berbeda dengan soal tes penguasaan konsep, dalam soal tes kasus gerak 

relatif lebih kompleks yaitu dengan adanya 3 subjek dalam kasus tersebut. Oleh 

karena itu perbaikan yang harus dilakukan adalah guru memberikan demonstrasi 

yang lebih baik sebagai contoh dengan menambahkan subjek dalam demostrasi 

tersebut dan menambah pertanyaan-pertanyaan dalam LKS maupun dalam proses 

pembelajaran dan media cmaptools sebaiknya menampilkan video atau animasi 

yang mampu membantu menampilkan kasus gerak relatif.   

3. C3 (menerapkan) 

Hasil penelitian pada ranah kognitif C3 menghasilkan nilai gain 0,48 

(sedang) sehingga dapat disimpulkan bahwa C3 dalam penelitian ini kurang 

dilatihkan. Berdasarkan Tabel 4.3, C3 dilatihkan pada tahapan mengumpulkan 
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informasi hingga evaluasi. Soal yang mengukur kemampuan C3 berjumlah 

delapan soal yaitu pada nomor 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16 dan 22, soal tersebut 

berkaitan dengan jarak dan perpindahan, kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, 

percepatan rata-rata, grafik GLB dan GLBB, persoalan sehari-hari tentang GLB 

dan GLBB dan percepatan sudut. Soal paling sulit terkait dengan grafik GLB dan 

GLBB dan persoalan sehari-hari tentang GLB dan GLBB yang dijawab benar 

sebanyak 53% dari 34 siswa. Pada proses pembelajaran, konsep tersebut dipelajari 

oleh siswa pada pertemuan kedua pada tahapan mengasosiasi. Persentase 

keterlaksanaan aktivitas guru pada tahap mengasosiasi pertemuan kedua adalah 

80% dan persentase keterlaksanaan aktivitas siswa pada tahap mengasosiasi 

pertemuan kedua adalah 80%. Dalam proses pembelajaran siswa melaksanakan 

eksperimen menggunakan ticker timer, proses eksperimen berlangsung lama 

dikarenakan jumlah alat sebanyak 4 set untuk 8 kelompok siswa, dalam hal ini 

guru kurang mengantisipasi permasalahan tersebut sehingga pelaksanaan 

eksperimen kurang optimal. Hal tersebut berdampak pada pengerjaan LKS 

praktikum yang tidak diawasi guru.  Seluruh siswa menggambarkan dengan tepat 

grafik s(t) dan v(t) pada GLB namun hanya sebagian siswa yang menggambarkan 

dengan tepat grafik s(t) dan v(t) pada GLBB. Oleh karena itu perbaikan yang 

harus dilakukan adalah guru memberikan demonstrasi sebelum melaksanakan 

eksperimen dan memberikan soal analisis pada LKS agar siswa mampu 

membandingkan jawaban mereka dengan teori yang diberikan guru dan media 

cmaptools sebaiknya menampilkan video atau animasi yang mampu membantu 

menggambarkan grafik dengan baik.   

4. . C4 (menganalisis) 

Pada ranah kognitif C4 menghasilkan nilai gain 0,44 (sedang) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa C4 dalam penelitian ini kurang dilatihkan. Berdasarkan 

Tabel 4.3, C4 dilatihkan pada tahapan mengasosiasi hingga evaluasi. Soal yang 

mengukur kemampuan C4 berjumlah empat soal yaitu pada nomor 17, 23, 24, dan 

25. Keempat soal tersebut berkaitan dengan pemecahan suatu kasus dalam fisika 

dengan 1 kasus gerak lurus dan 3 kasus gerak melingkar. Keempat soal ini 

merupakan soal-soal yang paling sedikit dijawab oleh siswa. Soal paling sulit 

terkait dengan kasus GLB dan GLBB yang dijawab benar sebanyak 43% dari 34 
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siswa menjawab dengan benar. Pada proses pembelajaran, konsep GLB dan 

GLBB dipelajari oleh siswa pada pertemuan pertama kedua, konsep tersebut tidak 

diterangkan secara langsung di kelas melainkan diberikan guru sebagai tugas. 

Persentase keterlaksanaan aktivitas guru pada pertemuan kedua adalah 88,3% dan 

persentase keterlaksanaan aktivitas siswa pada pertemuan kedua adalah 84,5%. 

Dalam proses pembelajaran siswa melaksanakan eksperimen menggunakan ticker 

timer untuk dapat membedakan GLB dan GLBB. Pelaksanaan eksperimen yang 

kurang optimal dan penggunaan media yang kurang optimal menyebabkan konsep 

tersebut tidak dapat diterima siswa dengan baik. Oleh karena itu perbaikan yang 

harus dilakukan adalah guru membimbing siswa melaksanakan eksperimen 

dengan baik dari awal sampai akhir dan media cmaptools sebaiknya menampilkan 

lebih banyak teori mengenai GLB dan GLB. Alternatif lain adalah menambahkan 

soal evaluasi yang mampu meningkatkan kemampuan analisis siswa. 


