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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh maka didapatkan data lembar observasi, 

pretest, posttest, dan tugas menulis yang kemudian diolah untuk mengetahui 

keterlaksanaan penelitian peningkatan kemampuan kognitif dan kemampuan 

menulis siswa, keefektifan model pembelajaran discovery yang disisipi strategi 

writing to learn, serta hubungan kualitas menulis dengan kemampuan kognitif 

siswa. 

1. Peningkatan Kemampuan Kognitif Siswa  

Peningkatan kemampuan kognitif siswa diukur dengan menghitung gain 

ternormalisasi <g> antara nilai pretest dan nilai posttest. Kemampuan kognitif 

siswa masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut (Lampiran D.2) 

Tabel 4.1 Rata-rata Skor Pretest dan Posttest, serta N-Gain 

Kemampuan Kognitif Siswa Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pretest Posttest <g> Kategori Pretest Posttest <g> Kategori 

27,70 48,45 0,28 Rendah 38,04 66,79 0,47 Sedang 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, diketahui bahwa nilai posttest untuk kedua 

kelas mengalami peningkatan yaitu 48,45 untuk kelas kontrol dan 66,79 untuk 

kelas eksperimen. Peningkatan pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas 

kontrol yang ditunjukkan oleh gain ternormalisasi <g>. kelas eksperimen 

memiliki nilai gain ternormalisasi lebih tinggi <g> = 0,47 dengan kategori sedang 

dibandingkan dengan kelas control <g> = 0,28 dengan kategori rendah. 

Berdasarkan perbedaan nilai gain ternormalisasi kedua kelas menunjukkan bahwa 

model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa secara umum. 
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2. Peningkatan Kemampuan Menulis siswa  

Peningkatan kemampuan menulis siswa diukur dengan menggunakan gain 

ternormalisasi antara tugas menulis 1 dan tugas menulis 2. Kemampuan menulis 

masing-masing siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut 

(Lampiran D.2) 

Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Tugas Menulis Siswa, serta N-Gain 

Kemampuan Menulis Siswa Kelas Eksperimen 

Kelas Eksperimen 

Rata-rata Tugas 

Menulis 1 

Rata-rata Tugas 

Menulis 2 

<g> Kategori 

54,63 64,58 0,22 Rendah 

 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, diketahui bahwa nilai tugas menulis 1 dan 

tugas menulis 2 untuk kelas eksperimen mengalami peningkatan yaitu 54,63 

untuk tugas menulis 1 dan 64,58 untuk tugas menulis 2. Peningkatan pada kelas 

eksperimen untuk tugas menulis 2 lebih besar daripada tugas menulis 1 yang 

ditunjukkan oleh rata-rata tugas menulis siswa. Kemampuan menulis memiliki 

nilai n-gain ternormalisasi <g> = 0,22 dengan kategori rendah.  

Berdasarkan nilai gain ternormalisasi pada kelas eksperimen menunjukkan 

bahwa model pembelajaran discovery yang disispi strategi writing to learn dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa secara umum. 

 

3. Keefektifan Model Pembelajaran Discovery yang Disispi Stategi Writing 

To Learn Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa 

Setelah diketahui bahwa peningkatan kemampuan kognitif siswa pada 

kedua kelas berada pada kategori sedang, maka untuk mengetahui efek dari model 

pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn terhadap 

kemampuan kognitif siswa digunakan Cohen’s d effect size. Keefektifan model 
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pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn yang dianalisis 

menggunakan Cohen’s d effect size yaitu dengan cara membandingkan kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum menentukan effect size, peneliti terlebih 

dahulu menghitung rata-rata nilai kelas kontrol dan kelas ekperimen, dan standar 

deviasi. Efek dari model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to 

learn dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut (Lampiran D.3) 

Tabel 4.3 Rata-rata Nilai Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen, 

Standar Deviasi, serta Effect Size Model Pembelajaran 

Discovery yang Disisipi Strategi Writing To Learn pada 

Kemampuan Kognitif 

Kelas Rata-rata 

N-Gain 

STDev         d 

Pretest Posttest 

Kontrol 20,75 8,22 7,65 12,82 0,62 

Eksperimen 28,75 13,10 16,87 

Berdasarkan tabel 4.3, effect size untuk kemampuan kognitif siswa diperoleh 

nilai sebesar 0,62 dan termasuk ke dalam kriteria sedang. Jadi dapat dikatakan 

bahwa model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn efektif 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa  

 

4. Hubungan antara Kualitas Menulis dengan Peningkatan Kemampuan 

Kognitif Siswa 

Data penelitian yang telah didapatkan yaitu hasil pretest, posttest, dan tugas 

menulis untuk kelas eksperimen. Tugas menulis yang telah dikerjakan oleh siswa 

pada kelas eksperimen diolah dengan rubrik yang diadopsi dari Sinaga (2014) 

(Lampiran C.5) dan dianalisis menggunakan korelasi linear. Berikut nilai tugas 

menulis siswa kelas eksperimen ditunjukkan pada tabel 4.4 (Lampiran D. 2) 

Tabel 4.4 Hubungan antara Kualitas Menulis dengan Kemampuan 

Kogntif  

Kelas Eksperimen 
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N-Gain Tugas Menulis Kategori N-Gain Kemampuan Kognitif Kategori 

0,22 Rendah 0,47 Sedang 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa nilai gain tugas menulis 

diperoleh nilai sebesar 0,22 dan termasuk ke dalam kategori rendah. Nilai gain 

untuk kemampuan kognitif diperoleh nilai sebesar 0,47 dan termasuk ke dalam 

kategori sedang. Korelasi linier digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan 

kognitif siswa dipengaruhi oleh kualitas menulis. Perhitungan korelasi tersebut 

dilakukan terhadap nilai kualitas menulis dan gain ternormalisasi kemampuan 

kognitif siswa kelas eksperimen. Proses perhitungan korelasi linier dilakukan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel penelitian, 

sedangkan koefisien korelasi untuk mengetahui sejauh mana hubungan tersebut. 

Berikut hasil pengolahan data hubungan antara kualitas menulis dengan 

peningkatan kemampuan kognitif siswa (Lampiran D.4) 

a) Persamaan regresi dua variabel (      ) 

                 

Keterangan: 

  = tugas menulis  

  = peningkatan kemampuan kognitif siswa kelas eksperimen 

b) Uji linieritas regresi 

Uji linieritas regresi didapatkan          dan                   

                             dengan taraf signifikan       . Karena 

                          , maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi tersebut linier. 

c) Menghitung koefisien korelasi 

Menghitung koefisien korelasi menggunakan Pearson product moment maka 

diperoleh sebesar 0,08. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan koefisisen korelasi 

sebesar 0,08, dan jika dilihat pada tabel 3.15 maka termasuk ke dalam kategori 
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tingkat hubungan rendah. Kesimpulan yang didapatkan adalah kualitas menulis 

mempunyai hubungan positif rendah dengan kemampuan kognitif siswa. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang telah didapatkan kemudian dijelaskan pada pembahasan 

hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Pada penelitian ini, kelas eksperimen yang diberikan model 

pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn, sedangkan kelas 

kontrol diberikan model pembelajaran discovery. Pada pembahasan hasil 

penelitian, peneliti membahas penerapan model pembelajaran discovery yang 

disisipi strategi writing to learn yang dilakukan pada kelas eksperimen serta 

membahas hasil penelitian yang telah didapatkan dari analisis data.  

1. Peningkatan Kemampuan Kognitif  

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa gerak 

parabola merupakan materi yang masih belum terkuasai siswa. Kemampuan 

kognitif yang dimiliki oleh siswa pada materi gerak parabola cukup rendah. Untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa, maka dipilihlah model pembelajaran 

discovery yang disisipi strategi writing to learn dengan menggunakan kegiatan 

penemuan dan kegiatan menulis sebagai sarana belajar siswa.  

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data pretest dan posttest menunjukkan 

bahwa kemampuan kognitif awal dan kemampuan kognitif akhir yang dimiliki 

oleh siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan hasil 

n-gain, diketahui bahwa kedua kelas mengalami peningkatan. Hasil n-gain pada 

kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol, yaitu kelas eksperimen 

berada dalam kategori sedang dan kelas kontrol berada dalam kategori rendah.  

Hasil perhitungan effect size pada kemampuan kognitif sebesar 0,62. Hasil 

tersebut termasuk dalam kategori sedang. Sehingga dapat dikatakan bahwa model 

pembelajarn discovery yang disisipi strategi writing to learn memberikan dampak 

terdahap peningkatan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa dibandingkan 

dengan model pembelajaran discovery tanpa disisipi strategi writing to learn.  

Strategi writing to learn merupakan sebuah strategi yang dapat dipakai pada 
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seluruh kegiatann pembelajaran dan atau di akhir pembelajaran untuk 

mengembangkan ide siswa mengenai suatu konsep (Michigan Science Teacher 

Assosiation, 1987) Sebagaimana Waters (2014) telah mengemukakan bahwa 

writing to learn adalah suatu strategi yang sangat berpengaruh dalam memperkuat 

potensi siswa dalam setiap disiplin dan di semua tingkatan dari SD hingga 

perguruan tinggi. Selain itu penelitian yang telah dilakukan (Hikmawati, 2016) 

yang menunjukkan bahwa strategi writing to learn memberikan dampak 

perbedaan yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional.  

Perbedaan skor n-gain kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak terlalu 

besar, yaitu 0,28 dan 0,47 untuk kemampuan kognitif siswa. Perbedaan ini 

diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik itu dari dalam diri 

siswa maupun dari luar yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Faktor dari dalam 

diri siswa misalnya, kurangnya ketertarikan pada pembelajaran fisika, motivasi 

belajar, keseriusan dalam belajar, daya tangkap, dan lain sebagainya. Sedangkan 

faktor luar yang mempengaruhi yaitu proses belajar di dalam kelas atau tempat 

bimbel, latar belakang keluarga, lingkungan tempat bermain, dan lain sebagainya. 

Selain itu, keterbatasan waktu untuk melaksanakan strategi writing to learn pada 

saat pengerjaan tugas menulis yang dilakukan oleh siswa di rumah menjadi salah 

satu pengaruh tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran 

discovery yang disisipi strategi writing to learn cukup efektif dalam melatih 

kemampuan kognitif siswa. Sehingga dampaknya akan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa. Swafford dan Bryan 

(dalam Atasoy, 2013) menyebutkan bahwa strategi writing to learn membantu 

siswa dalam meningkatkan kemampuan kogitifnya ketika membangun atau 

memodifikasi pemahaman konsep. Pendapat ini sangat sesuai dengan hasil 

lapangan, dimana siswa menjadi lebih mudah memahami apa yang mereka tulis 

daripada informasi yang hanya didengar saja dari penyampaian materi oleh guru. 

 

2. Peningkatan Kemampuan Menulis 
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Tugas menulis dalam pembelajaran writing to learn dapat membantu siswa 

untuk mengulangi dan memperkuat pemahamannya, serta dapat membantu dalam 

kemampuan menulis, sehingga siswa menjadi penulis yang lebih baik. Menulis 

dapat mengembangkan keterampilan mengamati dan berpikir secara ilmiah dan 

tidak hanya membantu siswa dalam mengorganisasi pemikirannya, akan tetapi 

menulis juga memungkinkan siswa untuk berperan aktif dalam proses 

pembealajaran (Santa, C. M dan Havens, L. T., 1991). 

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data tugas menulis 1 dan tugas 

menulis 2 menunjukkan bahwa kemampuan menulis yang dimiliki oleh siswa 

kelas eksperimen. Berdasarkan hasil n-gain, diketahui bahwa kelas eksperimen 

memilki nilai sebesar 0,22, berada dalam kategori rendah.  

Kemampuan menulis dalam strategi writing to learn membuat siswa 

melakukan pengulangan belajar dan memperkuat pemahaman. Pada kelas 

eksperimen, kemampuan menulis siswa harus diasah agar mampu 

mengidentifikasi dengan benar contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-

hari.  

Dengan menemukan beberapa hal yang dianggap penting oleh siswa 

setidaknya ada beberapa informasi yang terekam oleh ingatan siswa apalagi jika 

informasi yang didapatkan ditemukan oleh siswa. Jika siswa menemukan ide yang 

menarik mereka akan berkembang menjadi penulis yang baik dan mereka akan 

lebih maju dalam proses penemuan ide-ide yang lebih menarik lagi. Kegiatan 

penemuan dan membaca sebagai bahan tambahan bagi tulisan siswa merupakan 

kegiatan belajar siswa pertama sebelum ia akan memulai menulis.  

Pada saat kegiatan tugas menulis 1, siswa diminta untuk menuliskan uraian 

pokok materi yang telah dipelajari di dalam kelas dan tulisan tersebut akan 

diberikan kepada temannya yang tidak masuk kelas secara tertulis. Oleh karena 

itu, siswa diminta untuk mencurahkan penemuan yang didapatkan siswa mengenai 

materi gerak parabola dengan bahasa yang mudah dipahami oleh temannya. 

Kemampuan menulis akan memperkuat pemahaman siswa, karena dengan 

menulis secara tidak langsung siswa mengulang kembali apa yang telah 

dipelajarinya.  
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Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran 

discovery yang disisipi strategi writing to learn cukup dalam melatih kemampuan 

menulis siswa. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Fellows (dalam 

Atasoy, 2013) yaitu siswa yang menulis untuk menghubungkan konsep-konsep 

akan memiliki pemahaman yang lebih baik.  

 

3. Keefektifan  Model Pembelajaran Discovery yang Disisipi Strategi 

Writing To Learn Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa 

Treatment yang diberikan pada kelas eksperimen berupa model 

pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn selama 2 kali 

pertemuan. Setiap akhir pertemuan, siswa kelas eksperimen diberikan tugas 

menulis mengenai topik pelajaran yang telah dipelajari di kelas dan 

menambahkannya dari sumber lain dengan topik bahasan yang sama. Selain tugas 

menulis, siswa juga melakukan kegiatan percobaan, diskusi, menuliskan hasil 

diskusi, dan mempersentasikan hasil percobaan yang dilakukan dari materi gerak 

parabola. Hal tersebut dilakukan agar siswa lebih memahami pelajaran yang 

didapatkannya dengan menulis dan menjelaskan kepada siswa yang lain. 

Pembelajaran dengan model discovery yang disisipi strategi writing to learn 

telah dilakukan peneliti dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa 

kekurangan. Hal ini terlihat dari hasil observer yang telah dilakukan oleh dua 

orang observer, yang setiap pertemuannya masih terdapat tahapan yang tidak 

terlaksana.  

Pertemuan pertama membahas materi gerak parabola yang mencakup 

pengertian, menentukan kecepatan awal, menentukan jarak terjauh, faktor yang 

mempengaruhi jarak terjauh, menentukan ketinggian maksimum, waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, dan besar sudut elevasi. Pada 

pertemuan ini, dengan tujuan agar siswa lebih paham terhadap faktor yang 

mempengaruhi jarak terjauh, dilakukan percobaan secara berkelompok. Sebelum 

melakukan percobaan, peneliti menginstruksikan untuk menuliskan poin-pon 

penting selama proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi, pada pertemuan ini 

siswa kesulitan untuk menuliskan konsep yang terkait dengan materi yang sedang 
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dipelajari sehingga harus diarahkan terlebih dahulu. Tahapan pembelajaran yang 

dilakukan yaitu mengerjakan pretest, mengamati demonstrasi, melakukan 

percobaan, mempresentasikan hasi percobaan, berdiskusi, menuliskan poin 

penting yang didapatkan siswa pada buku catatan, dan peneliti memberikan tugas 

menulis 1 pada siswa.  

Pertemuan kedua, siswa mengumpulkan tugas menulis 1. Pada pertemuan 

ini, membahas aplikasi gerak parabola pada kehidupan sehari-hari. Ada beberapa 

kesulitan yang dihadapi oleh siswa yaitu susahnya mencari aplikasi gerak 

parabola dalam kehidupan sehari-hari, poin-poin yang dianggap penting, dan lain 

sebagainya. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa berdiskusi, menuliskan 

poin-poin penting pada buku catatan, dan mempresentasikan hasil catatannya.  

Pertemuan ketiga, siswa mengumpulkan tugas menulis 2. Pada pertemuan 

ini siswa mengerjakan posttest. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari 

pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn adalah munculnya 

sikap rasa ingin tahu siswa, menyebabkan siswa lebih bersemangat untuk belajar 

dan menulis pengetahuan baru yang didapatkan. Dengan menulis, membuat daya 

ingat siswa lebih lama dan mampu untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

siswa. Hubungan antara rasa ingin tahu dan menemukan penyelesaian dari 

masalah dengan penerapan model pembelajaran discovery yang disisipi strategi 

writing to learn. Jadi, model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing 

to learn dapat memberi ruang bagi siswa untuk memnuhi kebutuhannya sehingga 

akan memotivasi dalam belajar. 

 

4. Hubungan antara Kualitas Menulis dengan Peningkatan Kemampuan 

Kognitif Siswa 

Pada hasil temuan diketahui bahwa peningkatan kemampuan kognitif siswa 

pada kelas eksperimen adalah dampak dari penggunaan model pembelajaran 

discovery yang disisipi strategi writing to learn. Korelasi linear digunakan untuk 

mengetahui apakah kuliatas menulis mempengaruhi kemampuan kognitif siswa. 

Pengolahan data yang telah dilakukan memberikan hasil berupa nilai regresi dan 

koefisien korelasi. Nilai regresi kualitas menulis terhadap kemampuan kognitif 
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siswa diperoleh                            , maka dapat disimpulkan bahwa 

regresi linier. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas 

menulis dengan peningkatan kemampuan kognitif. Setelah mengetahui adanya 

hubungan antara kualitas menulis dengan kemampuan kognitif, maka untuk 

mengetahui sebesar apa hubungan tersebut, dilakukan perhitungan koefisien 

korelasi.  

Hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,08 dan termasuk 

dalam kategori hubungan rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kualitas menulis dengan peningkatan kemampuan 

kognitif.  

Dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa kemampuan kognitif siswa 

meningkat ketika kualitas hasil tugas menulis yang dikerjakan siswa tinggi. 

Kualitas menulis berperan terhadap peningkatan kemampuan kognitif karena hasil 

tulisan menggambarkan pengetahuan siswa (Peha, 2003). 

 Berikut merupakan hasil tulisan salah satu siswa yang diberikan tugas 

menulis: 
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Gambar 4.1 Tugas Menulis 1 
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Gambar 4.2 Lanjutan Tugas Menulis 1 
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Gambar 4.3 Tugas Menulis 2 

Berdasarkan hasil tulisan salah satu siswa yang ditnjukkan pada gambar 4.1, 

4.2, dan 4.3, dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya 

kemampuan kognitif, yaitu kualitas menulis siswa yang mencakup kejelasan dan 

kebenaran konsep, penggunaan modus representasi, keluasan dan kedalaman 

materi, hirarki konseptual dan pengorganisasian tulisan, dan aturan penulisan 

tanda baca.  

Ketika siswa menulis, siswa menuangkan pemahamannya. Semakin baik 

kualitas tulisan, maka siswa tersebut dianggap telah memahami materi tersebut 

secara jelas, luas dan mendalam. Dalam menulis jurnal, siswa mengalami 

pengulangan bacaan. Siswa membaca berbagai sumber mengenai materi tersebut 

secara berulang. Melibatkan siswa dalam pengulangan bacaan memiliki dampak 

positif bagi kemampuan kognitif siswa. Dengan menulis, siswa menjelaskan apa 

yang ia pahami dari hasil belajar di kelas.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas menulis siswa termasuk 

dalam kategori rendah diantaranya adalah menulis merupakan tugas yang kurang 

disenangi oleh siswa, siswa kurang mengerti dengan materi yang disampaikan 

oleh guru sehingga siswa malas untuk menulis kembali materinya, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas menulis siswa.  

Pada dasarnya, siswa tidak dapat menulis dengan jelas mengenai suatu topik 

apabila mereka tidak memahaminya. Apabila kualitas hasil tulisan semakin baik, 

maka penulis tersebut juga memahami dengan benar dan jelas mengenai topik 

yang ditulisnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hand, dkk. 

(dalam Abell, 2006) yang menemukan bahwa siswa yang menulis untuk 

menjelaskan pembelajaran sains memiliki pemahaman sains yang lebih baik 

daripada siswa yang menulis hanya untuk meringkas. 

Kendala dalam penelitian ini adalah kualitas menulis siswa yang tidak 

semuanya baik. Banyak siswa yang belum menuliskan materi secara luas dan 

mendalam, bahkan ada beberapa siswa yang mencontek tulisan temannya.  


