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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah "Sejauhmana model 

pembelajaran graphics organizer yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif memberi 

dampak posistif terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran fisika di SMA. Tujuan penelitian 

ini secara umum adalah untuk "melihat perbedaan hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

menggunakan graphics organizer yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif dengan 

pembelajaran biasa dalam matapelajaran fisika dihubungkan dengan kemampuan awal siswa. 

Sampel penelian diambil dari sekolah yang mempunyai peringkat tinggi dan rendah di 

SMAN Kota Padang yaitu SMAN 4 dan SMAN 8 Padang yang masing-masing sekolah 

diambil 3 kelas eksperimen dan 3 kelas kontrol. 

Hasil penelitian yang dilakukan dengan 7 hipotesis dapat ditarik kesimpulan: Hipotesis 

yang berhubungan dengan main efect (tiga hipotesis) semuanya diterima karena Fhitung > 

Ftabel pada taraf signifkansi 0.05. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar : a) kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran graphics organizer 

terhadap pembelajaran konvensional (Hipotesis 1), b) kelompok siswa yang diajar melalui 

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI (Hipotesis 2), c) Kelompok siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan rendah (Hipotesis 3). Empat hipotesis yang 

berhubungan dengan interaction effect, dua diantaranya diterima dan dua ditolak. Hipotesis 

yang diterima adalah hipotesis 6 d'M hipotesis 7 yang berarti tidak terdapat interaksi antara : 

a) pembelajaran kooperatif tekrYik STAD, MURDER, dan GI terhadap kemampuan awal 

siswa (Hipotesis 6), b) Pembeatfaran Kooratif dan kemampuan awal siswa.(Hipotesis 7). 

Sedangkan dua hipotesis kerja yang diterima berhubungan dengan interaksi antara a) Model 

Pembelajaran GO dan Konvensional dengan Pembelajaran Kooperatif (hipotesis 4) dan 

interaksi antara Model Pembelajaran GO dengan kemampuan awal siswa (Hipotesis 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 



  

3 

 

KATA PENGANTAR 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya 

pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan 

kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. 

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan 

yang berarti. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara (anggota ASEAN), mutu 

pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Dari laporan Human Development Index 

(HDI) tahun 2003, Indonesia menempati urutan 112 dengan index 0,682 dari 175 negara. 

Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 (0,888), Brunai Darussalam ke-

31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), dan Thailand ke-74. Meski ukuran HDI bukan hanya 

mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan 

dokumen rujukan yang valid untuk melihat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu 

negara.  

Dalam pendidikan  fisika,  baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi 

juga sudah banyak dilakukan perbaikan-perbaikan  melalui indikator-indikator peningkatan 

mutu di atas, namun hasil yang dicapai oleh siswa/mahasiswa belum menunjukkan 

peningkatan yang berarti. Hasil penelitian Kumaidi (1999) terhadap beberapa sekolah 

menengah negeri di Kodya Padang ditemukan lima sekolah yang memiliki rata-rata prestasi 

terbaik dalam Ebtanas, yaitu  berturut-turut SMAN 1, 2, 3, 10, dan 4. Nilai NEM lulusan 

SMAN di Kodya Padang untuk program studi IPA dalam mata pelajaran fisika dan  

matematika adalah : SMAN 1 (5.5351; 7,2217); SMAN 2 (5,1549; 5,9808;); SMAN 3 

(4,6227; 5,2337); SMAN 10 (4,5110; 5,1010); SMAN 4 (4,0135; 4,4167;). Selain itu 

ditemukan juga bahwa dari hasil survey kualitatif yang dilakukan Kumaidi (1999) di 

SMA/MA Sumbar diketahui mayoritas SMA/MA memiliki prestasi relalif rendah. Rata-rata 

NEM fisika yang ditemukan di Sumbar adalah 4,23.  
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Untuk melengkapi usaha perbaikan yang bertumpu pada kesulitan  siswa maka 

terlebih dahulu seyogyanya harus diketahui  kesulitan yang dialami siswa. Kesulitan belajar 

yang dialami siswa beraneka ragam jenisnya antara lain  kesulitan  dalam  memahami materi 

tertentu,  kesulitan dalam hal matematik yang digunakan, tidak tahu cara pemecahan soal-

soal dengan benar  atau bahkan siswa tersebut yang tidak mau memahami atau belajar 

dengan sungguh-sungguh. Di lapangan masih ada dijumpai siswa  yang tidak begitu tekun 

dalam mengikuti suatu mata pelajaran tertentu dengan berbagai alasan. Disaat ujian ada 

siswa yang hanya menerka  atau menebak  pilihan jawaban yang disediakan. Ada juga siswa 

yang hanya memiliki  pengetahuan yang rendah  untuk menjawab suatu pertanyaan yang 

diberikan kepadanya karena mereka tidak mengerti atau tidak mempelajarinya secara tuntas.  

Hal yang sebaliknya juga sering ditemui bahwa siswa yang begitu serius/tekun  

belajar, rajin,  dan sungguh-sungguh, namun   masih tidak bisa menjawab pertanyaan atau 

ujian  yang diberikan kepadanya dengan benar. Kelompok siswa ini  telah merasa yakin 

menggunakan pengetahuan/prinsip/ hukum dengan tepat untuk menyelesaikan suatu 

pemasalahan atau soal, namun kenyataannya bahwa jawaban yang mereka berikan masih 

tetap salah.  Kesulitan  yang dialami kelompok siswa terakhir ini sering disebut dengan  

kesalahan konsep atau yang lebih dikenal dengan miskonsepsi.  

Untuk melihat miskonsepsi yang dialami siswa dalam mata pelajaran fisika, 

penulis melakukan tes diagnostik tentang Konsep Gaya kepada salah satu SMA di kota 

Padang. Bentuk tes yang digunakan adalah tes yang telah dibuat oleh Hestenes (1992) 

tentang Force Concept Inventory (FCI) yang telah standar dan telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Semua konsep FCI  tergolong pada konsep Newton yang esensial yang  

dikelompokkan ke dalam  6 konsep utama, yaitu kinematika, hukum pertama newton,  

hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton, prinsip superposisi, dan jenis-jenis  gaya. 

Dari hasil deskripsi data yang dilakukan,  kelompok siswa yang mengalami miskonsepsi 

adalah rata-rata 41,76%.  

Tingginya persentase miskonsepsi siswa mencirikan bahwa proses pengajaran fisika 

di sekolah belum optimal. Beberapa hal yang mungkin menyebabkan terjadinya 

miskonsepsi, antara lain : 

1. Guru jarang menjelaskan kaitan antar konsep-konsep fisika dalam suatu topik 

tertentu 
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2. Guru jarang bertolak memulai pembelajaran dengan mengungkap miskonsepsi 

atau konsepsi awal siswa sebelum menanamkan konsep baru.  

3. Guru jarang yang memperhatikan konsep prasyarat yang harus dikuasai siswa 

sebelum menjelaskan materi baru.  

4. Pembelajaran konsep masih didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan dapat 

dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa,  

5. Pembelajaran sering mengabaikan strategi konflik kognitif  

6. Pembelajaran sering mengabaikan penerapan strategi pembelajaran perubahan 

konseptual, 

Dari hasil identifikasi secara umum persoalan pembelajaran tersebut, pengetahuan 

prapembelajaran atau pengetahuan awal memiliki posisi sangat strategis dalam 

pembelajaran. Ausubel (1978) menyatakan bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi 

belajar adalah apa yang telah siswa ketahui. Ausubel juga mengemukakan tiga asumsi 

yang saling berkaitan, yaitu (1) pengetahuan awal adalah suatu variabel yang sangat 

penting, (2) derajat pengetahuan awal siswa harus diketahui dan diukur dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar secara optimal, dan (3) pembelajaran hendaknya 

mengaitkan secara optimal dengan derajat pengetahuan awal siswa.  

Dalam pengajaran fisika perlu kecermatan bagaimana memandu para siswa dalam 

pembelajaran dari pengetahuan prapembelajaran yang dimiliki mereka. Untuk itu 

diperlukan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran dengan asumsi bahwa dengan 

pendekatan konstruktivis, siswa akan mengkonstruksi pengetahuannya, lebih mudah 

menemukan dan memahami pemecahan konsep-konsep yang sulit jika mereka saling 

mendiskusikan masalah yang dihadapinya dengan temannya (Slavin, 1995). 

Untuk mengemas model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis dalam 

rangka mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa (miskonsepsi) di atas banyak cara 

yang dapat dilakukan. Salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan graphic organizer 

(G-O). Graphic organizers are valuable instructional tools. Salah satu sifat umum yang 

ditemukan dalam graphic organizers adalah dapat menunjukkan keteraturan dan 

kelengkapan proses pemikiran dan kemampuan  yang dapat menunjukkan kelemahan 

pengertian siswa dengan jelas.  G-O ini  sangat fleksibel dalam penggunaannya terutama 

untuk membuat belajar lebih bermakna, maksudnya siswa mampu menjelaskan gejala atau 
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fenomena dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep-konsep fisika yang telah 

dipelajarinya.  

Untuk mengoptimalkan penggunaan graphics organizer ini, diperlukan 

pembelajaran yang bernuansa kolaborasi karena kolaborasi dapat mengakomodasi 

keragaman peserta didik dan  akan menghasilkan sinergi yang pada akhirnya bermuara 

pada proses dan produk belajar yang optimal (Dunlap & Grabinger, 1996). 

Salah satu bentuk pembelajaran yang memiliki aspek kolaborasi adalah 

pembelajaran yang berorientasi model belajar kooperatif (Bennett, et al., 1991; Dunlap 

& Grabinger, 1996; Slavin ; 1995). Pembelajaran kooperatif sangat diperlukan dalam 

pembelajaran fisika. Bekerja secara kooperatif menyediakan peluang pada siswa untuk 

lebih mungkin dapat memecahkan masalah kompleks yang seringkali tidak akan 

mereka capai bila bekerja sendirian. Pembelajaran kooperatif menyediakan peluang bagi 

siswa untuk melakukan praktek memecahkan masalah belajar melalui interaksi sosial. 

Praktek pemecahan masalah bidang studi fisika dapat dilakukan oleh para siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil mulai dari penyelesaian pekerjaan rumah, penyelesaian 

masalah-masalah di kelas, dan di laboratorium. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, tampaknya kualitas proses 

pembelajaran di SMA perlu dioptimalkan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

Oleh sebab itu dalam penelitian ini,  penelitian akan mencoba membuat model 

pembelajaran alternatif untuk menanggulangi miskonsepsi menggunakan graphic  

organizer melalui belajar kooperatif. 

B. Identifikasi Masalah 

Banyak masalah yang dialami siswa dalam mempelajari konsep-konsep fisika, 

diantaranya adalah banyaknya ditemui miskonsepsi dalam mempelajari materi fisika. 

Hal ini terjadi karena  guru jarang sekali menjelaskan kaitan antar konsep-konsep 

fisika dalam suatu topik tertentu, guru jarang sekali bertolak memulai pembelajaran 

dengan mengungkap miskonsepsi atau konsepsi awal siswa sebelum menanamkan 

konsep baru, dan guru jarang yang memperhatikan konsep prasyarat yang harus 

dikuasai siswa sebelum menjelaskan materi baru.  
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Untuk mengatasi miskonsepsi tersebut perlu dicarikan model pembelajaran 

yang tepat untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan penggunaan graphic 

organizer dalam proses pembelajaran fisika.  Model graphics organizer ini 

memungkinkan memberikan tingkat efektivitas yang lebih tinggi apabila digunakan dalam 

pengajaran kooperatif, karena dalam pembelajaran kooperatif siswa saling berinteraksi satu 

sama lain dalam kelompok heterogen. Dengan adanya model ini, proses pembelajaran di 

dalam kelas akan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan fisika di 

SMU Kota Padang.  

C. Batasan Masalah 

Pada identifikasi masalah seperti tersebut di atas terlihat banyak pertanyaan yang 

memerlukan jawaban sehubungan dengan penerapan graphic organizer dalam proses belajar-

mengajar fisika. Untuk memperoleh jawaban terhadap semua pertanyaan itu diperlukan 

banyak sekali penelitian yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup yang dapat dijangkau oleh peneliti. 

Pembatasan pertama dilakukan terhadap pelajaran fisika SMA.  Penelitian ini hanya akan 

meneliti penerapan metoda graphic organizer untuk pengajaran fisika. Hal ini perlu 

dilakukan karena fisika merupakan dasar untuk bidang-bidang sains lainnya. 

 Pembatasan kedua dilakukan terhadap jenjang sekolah dan tingkat kelas yang akan 

dijadikan subyek penelitian. Peneliti akan menggunakan metoda graphic organizer 

dalam proses belajar-mengajar fisika SMA di kelas satu SMA.  Pembatasan ini 

dilakukan karena di kelas satu ini diberikan dasar -dasar pengetahuan dan 

keterampilan fisika yang mereka perlukan setelah ditempatkan dalam 

berbagai jurusan di kelas dua. 

Pembatasan ketiga dilakukan terhadap proses pelaksanaan pengajaran pada 

kolaborasi yaitu dalam bentuk belajar kooperatif. Dalam belajar kooperatif, 

Peneliti mengambil 3 pendekatan yaitu GI (group investigation), MURDER, 

dan STAD. Ketiga metoda ini mempunyai landasan filosofis yang berbeda.  

Pembatasan keempat dilakukan terhadap aspek hasil belajar yang akan 

dibandingkan antara kelompok siswa yang diajar melalui  metoda graphic 
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organizer dengan yang diajar melalui metode konvensional. Peneliti hanya 

akan membandingkan prestasi belajar fisika  antara kelompok siswa yang 

diajar melalui metoda graphic organizer dengan yang diajar melalui metode 

konvensional. 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

graphics organizer  dengan model pembelajaran konvensional?  

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan  

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI ?  

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan 

rendah menggunakan pembelajaran model pembelajaran graphics organizer melalui  

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI  ?  

4. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan 

pembelajaran konvensional  dengan pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, 

dan GI  ? 

5.  Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan 

konvensional terhadap kemampuan awal siswa?  

6. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan 

GI yang diajar melalui model pembelajaran graphics organizer dan konvensional 

terhadap kemampuan awal siswa?  

7. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan 

konvensional, pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI dengan 

kemampuan awal siswa?  

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan : 

1. Hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran graphics organizer  

dengan model pembelajaran konvensional?  
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2. Hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan  pembelajaran kooperatif 

teknik STAD, MURDER, dan GI ?  

3. Hasil belajar siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah menggunakan 

pembelajaran model pembelajaran graphics organizer melalui  pembelajaran 

kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI  ?  

4. Interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan pembelajaran 

konvensional  dengan pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI? 

5. Interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan konvensional terhadap 

kemampuan awal siswa?  

6. Interaksi antara pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI yang 

diajar melalui model pembelajaran graphics organizer dan konvensional terhadap 

kemampuan awal siswa?  

7. Interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan konvensional, 

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI dengan kemampuan awal 

siswa?  

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum kepada 

masyarakat pendidikan dan secara khusus kepada guru. Sekurang-kurangnya penelitian 

ini dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal sebagai berikut: 

 1. Menambah pengetahuan praktis peneliti khususnya tentang perbedaan hasil belajar 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran graphic organizer dan pembelajaran 

konvensional melalui belajar kooperatif untuk mengatasi miskonsepsi di SMA. 

 2. Sebagai masukan bagi para guru dalam merencanakan dan mengembangkan model 

pembelajaran untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran . 

3. Memberikan motivasi kepada peneliti lainnya untuk mengembangkan lebih luas 

penelitian yang sejenis atau bidang lainnya. 

4. Sebagai bahan pembanding dan rujukan bagi peneliti lainnya. 
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BAB II. 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan Awal  dan Miskonsepsi 

Pengetahuan awal (prior knowledge) disebut juga sebagai knowledge store, 

prior knowledge state, expertise, expert knowledge, preknowledge, dan personal 

knowledge (Dochy, 1996). Untuk tujuan-tujuan penelitian empiris, pengetahuan awal 

didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan aktual seseorang (Dochy, 1996), yaitu 

(1) telah ada sebelum pembelajaran, (2) terstrukturisasi dalam skemata, (3) sebaga i 

pengetahuan deklaratif dan prosedural, (4) sebagian eksplisit, (5) mengandung 

pengetahuan isi dan pengetahuan metakognitif, (6)  dinamis di alam dan tersimpan 

dalam basis pengetahuan awal. Kualitas pengetahuan awal yang inheren dapat 

dibedakan atas enam kategori (Dochy, 1996), yaitu (1) incompleteness, (2) 

misconception, (3) accessibility, (4) availability, (5) amount, dan (b) structure.  

Pada hakekatnya konsepsi prapembelajaran yang diberi nama berbeda-beda 

tersebut memiliki makna yang sama, yaitu struktur kognitif yang telah ada di kepala 

siswa. Perbedaannya, adalah masing-masing memiliki status yang dicirikan oleh 

kekuatan masing-masing dalam menginterpretasikan obyek di sekitarnya. Status-

status struktur kognitif tersebut dibedakan dari yang paling kuat  hingga yang paling 

lemah posisinya untuk berubah adalah fruitful (dapat diterapkan), flausible (konsisten 

dengan pengalaman), intelligible (dipahami secara internal), dan dissatisfaction 

(ketidakpuasan) (Posner, et al.,1982; Stofflett, 1994). Sebagai akibat struktur kognitif 

yang dimiliki siswa, maka ia mampu menginterpretasi obyek yang diamati, dibaca, 

diraba, dirasakannya, yang apabila salah menginterpretasikan akan menimbulkan 

miskonsepsi. 

Miskonsepsi atau salah konsep menunjuk pada suatu konsep yang tidak 

sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam 

bidang itu. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan yang 

tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif atau pandangan yang naif. Novak 

(1984), mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-konsep dalam 

suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Brown (1989;1992) menjelaskan 
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miskonsepsi sebagai suatu pandangan yang naif dan mendefinisikannya sebagai suatu 

gagasan yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang sekarang diterima. Feldsine 

(1987), menemukan miskonsepsi sebagai suatu kesalahan dan hubungan yang tidak 

benar antara konsep-konsep.  Fowler (1987), menjelaskan dengan lebih rinci arti 

miskonsepsi. la memandang miskonsepsi sebagai pengertian yang tidak akurat akan 

konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, 

kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hirarkis konsep-konsep yang 

tidak benar. Sedangkan Duit (1996) memandang miskonsepsi adalah salah 

pemahaman yang disebabkan oleh pembelajaran sebelumnya  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi atau konsep 

alternatif  adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh 

para ahli. Miskonsepsi ini dapat terjadi di semua jenjang pendidikan, dari sekolah 

dasar sampai ke perguruan tinggi. Gagasan-gagasan untuk memperbaikinya sangat 

diperlukan karena ada miskonsepsi yang mudah dibetulkan dan ada yang sulit.  

B. Penyebab Terjadinya Miskonsepsi 

Miskonsepsi dapat timbul akibat proses  pengembangan pengetahuan yang 

aktif dari setiap individu.  Apabila informasi yang diperoleh kurang lengkap  

ditafsirkan berbeda  atau memberi pengertian yang bermacam-macam dari yang 

seharusnya, maka kemungkinan  siswa akan memberi arti yang berbeda. 

Belajar secara aktif  berarti masing-masing akan  melakukan seleksi terhadap  

informasi yang ada (Katu, 1995). Seleksi dilakukan berdasarkan penting tidaknya dan 

menarik tidaknya informasi itu. Informasi yang penting akan diterima  dan diberi art i 

berdasarkan  pengetahuan yang sudah dipunyai, sedangkan informasi yang tidak 

penting  tidak akan diterima. Setelah memberi arti terhadap informasi baru itu, siswa  

sering menguji pemahaman barunya dengan apa yang sudah dimilikinya. Apabila 

pemahaman barunya itu  mampu menjelaskan  persoalan baru itu maka pemahaman 

itu disimpan sebagai memori.  Pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dibangun dari 

hasil interaksi siswa dengan lingkungannya,  dengan orang dewasa maupun apa yang 

dibaca  dan yang  diperhatikan lewat media  maupun buku-buku teks.  Setiap  siswa   

saat  pertama kali mengikuti pendidikan formal, sudah membawa bersama 

pengetahuan yang dibangun   dari hasil interaksinya dengan lingkungannya. Karena 
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itu pada saat pertama belajar,  siswa bukanlah merupakan halaman kosong yang siap 

ditulis oleh guru.  

Siswa yang memiliki miskonsepsi akan  melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan suatu masalah/soal,  berbagai faktor penyebabnya  diungkapkan oleh 

Katu (1995) : Kesalahan yang dilakukan siswa/ mahasiswa dalam menyelesaikan 

suatu persoalan dapat saja terjadi karena mereka menggunakan pengetahuan yang 

dibangun secara tidak benar (miskonsepsi). Suparno (2001) mengelompokkan 

penyebab miskonsepsi dalam lima kelompok, yaitu: siswa, guru, buku teks, konteks, 

dan metode mengajar. Penyebab yang berasal dari siswa dapat terdiri dari berbagai 

hal, seperti : prakonsepsi atau konsep awal siswa, pemikiran asosiatif siswa, pemikiran 

humanistik, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif siswa, kemampuan siswa, dan 

minat belajar. 

Penyebab kesalahan dari guru dapat berupa ketidakmampuan guru, 

kurangnya penguasaan bahan, cara mengajar yang tidak tepat, atau sikap guru dalam 

berelasi dengan siswa yang kurang baik. Penyebab miskonsepsi dari buku teks 

biasanya terdapat pada penjelasan atau uraian yang salah dalam buku tersebut. 

Konteks, seperti budaya, agama, dan bahasa sehari-hari juga mempengaruhi 

miskonsepsi siswa. Sedangkan metode mengajar yang hanya menekankan kebenaran 

yaitu segi sering memunculkan salah pengertian pada siswa. Sering kali penyebab-

penyebab itu berdiri sendiri, tetapi kadang-kadang saling terkait satu sama lain, 

sehingga salah pengertiannya menjadi semakin kompleks. Hal ini menyebabkan 

semakin tidak mudah untuk membantu siswa mengatasi miskonsepsi mereka.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi dapat terjadi dari 

berbagai sumber seperti siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode mengajar yang 

digunakan oleh guru di kelas. Untuk memperbaiki miskonsepsi yang terjadi maka 

semua komponen pembelajaran perlu dioptimalkan. Guru perlu merubah metoda 

mengajarnya, siswa perlu dilengkapi fasilitas yang memadai, laboratorium harus 

memadai dan perpustakaan harus dapat menunjang.  

C. Miskonsepsi Dipandang dari Sudut Filsafat Konstruktivisme  

Secara filosofis terjadinya miskonsepsi pada siswa dapat dijelaskan dengan 

filsafat konstruktivrsme. Filsafat konstruktivisme secara singkat menyatakan bahwa 



  

18 

 

pengetahuan itu dibentuk (dikonstruksi) oleh siswa sendiri dalam kontak dengan 

lingkungan, tantangan, dan bahan yang dipelajari (Suparno,1997), Oleh karena siswa 

sendiri yang mengonstruksikan pengetahuannya, maka tidak mustahil dapat terjadi 

kesalahan dalam mengonstruksi. Hal ini dapat disebabkan siswa belum terbiasa 

mengonstruksi konsep fisika secara tepat, belum mempunyai kerangka ilmiah yang 

dapat digunakan sebagai patokan. 

Oleh karena siswa sendiri yang mengonstruksi, dapat saja terjadi siswa telah 

melakukan konstruksi itu sejak awal sebelum mereka mendapatkan pelajaran formal 

tentang bahan tertentu. Mereka mengonstruksi sendiri hal itu karena pengalaman 

hidup mereka. Inilah yang disebut prakonsepsi atau konsep awal siswa. Meskipun 

siswa belum diajar tentang "gerak" secara formal di sekolah, ia setiap hari mengalami 

peristiwa "gerak", sehingga ia telah membentuk sendiri pengetahuan awal tentang 

gerak. Tampak jelas bahwa siswa sendiri, mau tidak mau, terus aktif membangun 

pengetahuan mereka berhadapan dengan pengalaman yang mereka temui. Mereka 

tidak dapat diam saja. 

Pengetahuan awal di atas sering kali tidak cocok dengan pengetahuan yang 

diterima oleh para pakar, dan menjadi suatu miskonsepsi, Hal ini banyak disebabkan 

siswa tidak langsung berhadapan dengan konsep fisika yang benar. Pengetahuan awal 

yang tidak tepat itu, kadang-kadang mudah diluruskan selama proses belajar formal 

di sekolah, tetapi ada kalanya sangat sulit. Usaha memperbaiki miskonsepsi menjadi 

sangat sulit bila konsep yang tidak benar itu berguna dalam kehidupan sehari -hari 

para siswa, Misalnya, siswa mencampurkan pengertian suhu dengan panas. Karena 

dalam kehidupan sehari-hari kedua hal itu bercampur, dan konsep itu toh berguna 

dalam berkomunikasi dengan orang-orang lain di lingkungannya. Maka, kesalahan itu 

tetap bertahan meski guru di sekolah menjelaskan dengan benar.  

Oleh karena pengetahuan itu adalah konstruksi siswa sendiri (tentu saja 

dengan bantuan guru/pendidik/dosen), maka dapat terjadi, meskipun diberi bahan 

atau pelajaran yang sama pun, siswa dapat membangun pengetahuan yang berbeda 

dengan yang diinginkan guru. Guru menyampaikan bahan, siswa mengolah dan 

mencernanya, dan berdasarkan proses itu membentuk pengetahuan akan bahan 

tersebut. Dalam proses konstruksi itu, dapat terjadi, pengetahuan yang dikonstruksi 
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siswa tidak utuh karena kemampuannya yang terbatas, atau dalam mengonstruksi  

bercampur dengan gagasan-gagasan lain yang kebetulan dialami. Dengan keadaan 

seperti itu maka mudah terjadi miskonsepsi.  

Dalam pengertian konstruktivisme, tampak jelas bahwa miskonsepsi itu 

merupakan hal yang wajar dalam proses pembentukan pengetahuan oleh seseorang 

yang sedang belajar. Dengan adanya miskonsepsi itu, sebenarnya menunjukkan 

bahwa pengetahuan sungguh merupakan bentukan siswa sendiri dan bukan buatan 

dari guru. Bahkan secara ekstrem, seorang guru tidak dapat memaksakan 

"pengetahuan" yang telah mereka punyai kepada siswa, meskipun jika guru itu guru 

yang hebat. Guru hanya dapat membantu siswa "mengetahui", bila siswa sendiri ikut 

aktif dalam proses itu secara benar. Karena miskonsepsi adalah sesuatu yang wajar 

dalam proses pembentukan pengetahuan, maka seorang guru perlu sabar dalam 

menangani kasus miskonsepsi. Secara ekstrem, guru tidak perlu menjadi marah 

karena siswanya masih mempunyai miskonsepsi, Guru juga tidak perlu menjadi 

frustasi dan merasa bersalah bila menemui beberapa siswanya tetap mempunyai 

miskonsepsi meskipun sudah dicoba untuk memperbaikinya dengan penjelasan bahan 

secara sistematis dan menggunakan banyak metode. Persoalannya adalah, bagaimana 

miskonsepsi itu dapat dikurangi. 

Dalam pengertian konstruktivis, pengetahuan itu tidak sekali jadi, tetapi 

merupakan suatu proses. Itu berarti, pengetahuan siswa akan suatu hal, misalnya 

pengetahuannya tentang konsep energi, tidak terjadi sekali jadi tetapi merupakan 

proses terus-menerus yang semakin sempurna. Untuk menjadi konsep yang semakin 

lengkap dan sempurna, diperlukan waktu. Bahkan dalam perkembangan me-

ngonstruksi pengetahuan, siswa dapat bermula dari konsep yang sangat kasar dan 

sederhana serta tidak lengkap, dan pelan-pelan dalam proses pembelajaran menjadi 

semakin lengkap, tepat, dan benar. Maka, miskonsepsi dapat menjadi awal 

perkembangan pengetahuan yang lebih baik. Tentu, miskonsepsi ini tidak boleh 

dibiarkan begitu saja, karena jika demikian proses menjadi sempurna tidak akan 

terjadi, 
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D. Pembelajaran Untuk Mengubah Konsepsi Awal Siswa .  

Rosser ( dalam Dahar ;1989) mendefinisikan konsep sebagai suatu  abstraksi yang 

mewakili satu kelas obyek-obyek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-

hubungan, yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Berg (1991) mendefinisikan konsep 

sebagai abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan 

yang memungkinkan manusia berfikir. Tafsiran atau pengertian seseorang terhadap suatu 

konsep disebut dengan konsepsi.  

Setiap konsep tidak berdiri sendiri, melainkan setiap konsep berhubungan dengan 

konsep lain, misalnya getaran berhubungan dengan perioda, frekuensi, dan sebagainya. 

Semua konsep tersebut bersama-sama membentuk semacam jaringan pengetahuan dalam 

kepala manusia. Semakin lengkap jaringan konsep getaran tersebut dalam struktur kognitif 

seseorang semakin besar kemungkinannya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan getaran.  

Setiap anak yang datang ke kelas untuk mempelajari IPA dapat mempunyai konsepsi awal 

atau penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang sedang dipelajari. Konsepsi atau 

penafsiran tersebut merupakan hasil dari pengalamannya sehari-hari pada berbagai aspek 

kehidupannya (Driver; 1985) misalnya melalui pembicaraan dengan orang-orang yang ada 

di sekelilingnya, dan melalui media (seperti surat kabar, TV radio dan sebagainya). Bila dua 

orang siswa mengamati benda yang bergetar, kemudian mereka ditanya apa yang dimaksud 

dengan getaran?, maka komentar mereka kemungkinan besar berbeda. Kemungkinan ini 

terjadi karena perbedaan konsepsi awal (alternative framework ) yang digunakan oleh 

masing-masing anak dalam menanggapi obyek yang diamati. Akibatnya komentar mereka 

terhadap apa yang diamati akan berbeda pula.  

Konsepsi awal siswa ini bersifat pribadi, sulit berubah, dan dapat menghambat 

pemahaman belajar lebih jauh (Gunstone & Gray, 1992; Berg, 1993;  Drykstra, 1993). 

Karena itu perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam pembelajaran agar anak dapat 

mengembangkan konsepsinya ke arah konsepsi yang ilmiah.  

Agar konsepsi anak dapat berubah dan berkembang dalam pikirannya menuju 

konsepsi yang ilmiah, maka ada empat kondisi yang harus terpenuhi, khususnya dalam 

pembelajaran (Gunston & Gray 1992) yakni sebagai berikut:  
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a. Ketidakpuasan (dissatisfaction) yaitu kondisi yang menyebabkan siswa merasa tidak 

puas terhadap konsepsi awal/gagasannya.  

b. Pemahaman minimal (minimal understanding or intelligible) yaitu kondisi yang 

mengarahkan pemahaman minimal siswa terhadap konsep yang sedang dipelajari.  

c. Kemasukakalan awal (initial plausibility), kondisi yang memungkinkan konsep yang 

sedang dipelajari dapat diterima oleh akal siswa.  

d. Kebermaknaan, yaitu kondisi yang dapat menimbulkan rasa kebermaknaan dalam diri 

siswa terhadap konsep yang sedang dipelajari.  

Driver (1985) mengemukakan strategi untuk menciptakan kondisi-kondisi tersebut 

yakni; a) mengungkap gagasan siswa dengan cara diskusi dalam kelompok kecil atau 

seluruh kelas, meminta siswa menggambarkan, menulis idenya tentang situasi atau 

fenomena yang diamatinya. b) mengamati suatu kejadian aneh yang dapat menimbulkan 

konflik konseptual dalam pemikiran siswa sehingga mendorong mereka untuk mengubah 

konsepsinya. c) Menggunakan pertanyaan menggali untuk menggali gagasan-gagasan siswa 

sehingga mereka dapat berfikir lebih logis dan ilmiah. d) memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menguji/ memeriksa keterpakaian hasil-hasil kegiatannya pada situasi yang 

baru, agar mereka yakin bahwa gagasan atau konsepsi baru yang dipelajarinya lebih 

berguna.  

E.  Tahap-Tahap Pengajaran dengan Pendekatan Konstruktivis 

Pengajaran yang dapat digunakan untuk  membantu siswa mengubah ide intuitif  

atau miskonsepsi itu  menurut Osborn dan Freyberg (1985) adalah sebagai berikut :  

a. Pengajaran yang membantu siswa  saling tukar menukar, melibatkan atau mengembang 

ide  yang mereka punyai   mengenai topik  yang dibahas di kelas. 

b. Pengajaran yang akan menyajikan ide-ide baru yang kelihatan koheren dan konsisten 

secara internal (intelligeble = dapat dimengerti),  berkaitan dengan ide-ide yang sudah 

dimiliki siswa dalam artian lebih luwes, praktis, dan  berguna ( fruitful = berhasil) 

c. Pengajaran yang akan mengurutkan dengan lebih baik topik-topik fisika  yang tercantum 

dalam kurikulum dengan memperhatikan ide intuitif dan pengetahuan yang 

dikembangkan sebelumnya oleh siswa.  

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa   salah satu strategi mengajar untuk menerapkan 

model konstruktivist ialah penggunaan siklus belajar  yang teridiri dari tiga  fase, yaitu fase 
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eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase aplikasi konsep. Fase eksplorasi  menyediakan   

kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan gagasan-gagasan  dan menganalisis kenapa 

gagasan mereka demikian. Fase  kedua  dimulai dengan memperkenalkan konsep-konsep 

yang ada hubungannya dengan  fenomena yang diselidiki dan mendiskusikannya. Fase 

ketiga  adalah menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan untuk penyelidikan 

lebih lanjut. 

 Selain bentuk-bentuk yang sederhana tahap-tahapan tiap pembelajaran secara 

eksplisit telah menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. 

Needham (1987) mengemukakan Pengajaran Berasaskan Model  Konstruktivisme terdiri 

dari 5 fasa sebagai berikut: 

Tabel 1.    Fasa-Fasa Pengajaran Berasaskan Model Konstruktivisme 

No. Fasa Tujuan/Kegunaan Kaedah 

I Orientasi Menimbulkan minat dan  
menciptakan suasana 
ketertarikan terhadap pelajaran 
yang akan dipelajari 
 

memaparkan fenomena-
fenomena oleh  guru, dapat juga 
berupa penayangan film, video, 
dll sehingga tercapai tujuan  
 

II Pencetusan  
konsep 

Supaya murid dan guru sadar 
tentang  konsep terdahulu  

melakukan diskusi dalam 
kelompok kecil, pemetaan 
konsep dll 

 Penstrukturan 
konsep kembali 
 

Mewu judkan kesadaran 
tentang konsep alternatif yang 
berbentuk  saintifik. 
Menyadari bahwa konsep-
konsep sebelumnya perlu  
diubahsuai, diperkembang 
kan atau diganti  dengan konsep 
yang lebih saintifik. 

 

 I. Penjelasan dan 
pertukaran 

Mengenal dengan pasti  konsep-
konsep alternatif masing-masing  
dan memeriksa  secara kritis 
konsep-konsep tersebut 

diskusi dalam kelompok kecil 
dan membuat  laporan hasil 
diskusi 

 ii. Penciptaan 
situasi konflik 

Menguji kesalahan konsep-
konsep semula 

diskusi, membaca, masukan dari 
guru   

 iii. Pembinaan 
konsep baru 

 Menyesuaikan, 
mengembangkan atau 
penukaran konsep semula 
 

Mengamati, eksperimen, 
demonstrasi, dll 

 iv. Penilaian Menguji kesalahan untuk idea-
idea yang dibina 

 

IV. Penggunaan 
konsep 

Pengukuhan konsep yang telah 
dibina dalam situasi baru  

Penulisan sendiri 

V. Renungan 
kembali 

Menyadari tentang perubahan 
konsep siswa. Murid dapat 
membuat refleksi sejauh 

Penulisan sendiri, diskusi dalam 
kelompok kecil, catatan pribadi 
dll 
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manakah  konsep awal mereka 
telah berubah 

 

Model pengajaran dan pembelajaran ini adalah dicanangkan dalam 'Children's Learning in 

Science  Project' (Needham, 1987). Dalam model ini, murid digalakkan bertukar pikiran 

melalui fase pencetusan idea. Fase ini juga dapat merangsang murid meninjau konsep awal 

mereka. 

 Dalam fase penstrukturan ide awal, guru diharapkan merancang aktivitas yang sesuai 

untuk membantu murid mengubah idea awal mereka. Murid diberi peluang untuk 

memaparkan konsep awal sendiri dan juga konsep teman-teman mereka. Konsep baru yang 

dibina oleh murid sendiri biasanya lebih mudah diterima oleh mereka jika sekiranya idea ini 

mudah dipahami dan berguna. Dalam fase penggunaan  konsep, murid harus menggunakan 

konsep baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan  fenomena yang 

berkaitan dengan konsep-konsep itu. Fase renungan kembali merupakan  fase terakhir. 

Dalam fasa ini murid membandingkan konsep awal mereka dengan konsep baru dan 

merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan konsep 

mereka. 

 Dalam proses pembelajaran, pengajaran perubahan konseptual mempunyai lima 

tahapan (Katu, 1995)  yaitu: 

1. Tahap pengingatan (elicitation).  

 Tujuan tahapan ini adalah untuk menggali pengalaman dan pemahaman mereka 

mengenai topik yang akan dibahas, menarik perhatian  siswa terhadap pokok bahasan  

yang sedang dibahas dan membuat pemahaman siswa menjadi eksplisit,  membuat 

siswa sadar akan variasi pendapat diantara siswa. Siswa diajak untuk mengungkapkan  

apa saja yang mereka fahami dan alami dalam kehidupan sehari-hari  mengenai topik 

yang akan dibahas. Disamping itu juga diminta mengomentari dan membandingkan 

dengan pendapatnya sendiri. Guru hendaknya tidak menilai mana pendapat yang salah 

dan yang benar, agar suasana menjadi kondusif.  Guru berupaya sedemikian rupa 

sehingga siswa berani mengemukakan pendapat dan tidak merasa takut salah. Guru 

mengatur diskusi sehingga suasana menjadi hidup. Pertanyaan yang diberikan guru 

hendaknya  pertanyaan terbuka  sehingga memungkinkan siswa  mengungkapkan ide 

sebanyak mungkin. 
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2. Tahap Tantangan dan konfrontasi  (Challenge and Confrontation) 

      Setelah guru mengetahui pandangan sebagian siswa , guru kemudian mengajak 

siswa untuk mengemukakan fenomena atau gejala yang diperkirakan muncul  dari suatu 

peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian.  Mereka diminta untuk 

mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka. Mereka juga diajak untuk 

menanggapi pendapat teman   satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. 

Guru diharapkan mencatat dan mengelompokkan  dugaan dan penjelasan  yang muncul 

di papan tulis. Secara sadar guru telah mempertentangkan pendapat-pendapat yang 

bebeda itu. Setelah itu guru melaksanakan demonstrasi untuk mengamati  dengan 

seksama gejala yang muncul. Guru perlu memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mencerna apa yang mereka amati.  Diharapkan bagi siswa yang bebeda  dugaannya 

dengan pengamatannya, akan merasa teganggu dan mengalami konflik konseptual  

dalam pikirannya. Setelah itu baru guru menanyakan apakah gejala yang mereka amati 

itu  sesuai atau tidak dengan perkiraan mereka.  Dengan menggunakan cara dialog 

timbal balik  dan saling melengkapi, diharapkan mereka dapat menemukan  jawaban 

atas gejala  yang mereka amati.  Dalam hal ini guru menyiapkan perangkat demonstrasi, 

tampilan gambar atau grafik  yang dapat membantu siswa menemukan alternatif 

jawaban atas gejala  yang diamati. 

3. Tahap reorganisasi dari kerangka kerja konsep (restructuring of conceptual framework)  

      Pada tahap ini guru membantu siswa  dengan mengusulkan alternatif 

tafsiran yang diterima para fisikawan dan menunjukkan bahawa pandangan yang dia 

usulkan dapat menjelaskan dengan koheren gejala yang mereka amati. Siswa diberi 

beberapa persoalan sejenis dan menyarakna mereka menjawabnya dengan pandangan 

alternatif yang diusulkan guru. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan 

baru dari guru tersebut mudah dimengerti, masuk akal dan berhasil dalam menjawab 

berbagai persoalan. Diharapkan siswa mulai mengorganisasi kerangkan berpikir mereka 

dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan anatar konsep-konsep. Proses 

reorganisasi ini tenmtu membutuhkan waktu. 

4. Penerapan (Aplication) 

      Dalam tahap ini guru memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang 

berbeda untuk diselesaikan oleh para siswa dengan kerangka konsep  yang telah 
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mengalami restrukturisasi. Maksudnya agar para siswa atau mahasiswa dapat 

menerpakan pemahaman baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. Keberhasilan 

mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat siswa makin tahu 

akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang telah direorganisasi. Pelatihan 

ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam 

kerangka berpikir yang baru mengalami reorganisasi.  

5. Tahap menilai kembali (review) 

      Dalam suatu diskusi guru mengajak siswa untuik membandingkan kerangkan 

berpikir baru dari hasil reorganisasi dengan apa yang sebelumnya mereka miliki. 

Mereka diminta menilai kelemahan dari struktur berpikir mereka yang lama.  

Bertolak dari landasan teoritis di atas maka dirancang  model pembelajaran untuk 

menanggulangi miskonsepsi siswa (Model Pembelajaran Penanggulangan Miskonsepsi 

= PPM) dalam fisika sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pembelajaran konstruktivist 

dapat disimpulkan dalam gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Elemen-elemen yang terkandung dalam Model Pembelajaran untuk 

Mengatasi Miskonsepsi Fisika SMU 

Adapun tahapan pelaksanaan model pembelajaran tersebut adalah : 

bekerja dalam 

kelompok  

refleksi 

siswa 

pemaparan situasi 
fenomena /demontrasi 
sehub dengan intuisi 
siswa 

Konsepsi 

awal/miskonsepsi 

sederetan pertanyaan-
pertanyaan penuntun 

memberi kesempatan 
seluas-luasnya untuk 
mengemukakan 
pendapat 

Guru 
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Gambar 2. Tahapan-tahapan  Model Pembelajaran untuk Mengatasi                    

Miskonsepsi Fisika SMU 

  Bagaimanapun juga model yang telah dirumuskan tersebut tentu penting 

sekali untuk diujicobakan terlebih dahulu, agar diperoleh suatu model yang benar-benar 

 

Tahap II 
Meng “kontekkan” intuisi-intuisi 
siswa sehingga tercipta situasi 
konflik pada siswa 

 

Tahap III 
Memperagakan / mendemon-

starsikan  suatu fenomena yang 
bertentangan dengan intuisi siswa 

Tahap IV 
Pembinaan Konsep Baru 

Tahap I. 

Pengungkapan fenomena-
fenomena sehubungan intuisi 

siswa yang sering ditemui 
 

Tahap V 
Perenungan kembali 
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efektif dan siap diseminasi dan diaplikasikan pada bidang lain. Bentuk Model PMM 

yang disusun   dapat digambarkan seperti bagan berikut:  

 

Gambar 3. Bagan Model Pembelajaran Untuk Menanggulangi 

                                        Miskonsepsi Fisika 

F. Graphic organizers 

Untuk mengatasi miskonsepsi siswa melalui pembelajaran konstruktivist digunakan 

graphic organizer. Graphic organizers merupakan alat bantu pengajaran yang tidak hanya 

mempunyai satu tujuan dan pemakaiannya sangat fleksibel dan tidak ada habisnya. Salah 

satu sifat umum yang ditemukan dalam graphic organizers dapat menunjukkan keteraturan 

dan kelengkapan proses pemikiran siswa, kekuatan,  dan mampu menunjukkan kelemahan 

pengertian siswa dengan jelas.  

Sutrisno (2002), merekomendasikan hasil penelitiannya bahwa graphic organizer  

dapat digunakan baik oleh siswa maupun oleh guru. Siswa  hendaknya menggunakan grapic 

organizer untuk mempersiapkan ringkasan (brieft) sebelum masuk kelas, untuk membuat 

catatan dan  untuk mempersiapkan ujian. Guru seharusnya menggunakan  graphic organizer 

untuk membuka pengajaran, menjelaskan pelajaran, menyimpulkan pelajaran dan 
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mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Fungsi graphic organizer diungkapakan oleh Meyer 

(1995)  sebagai berikut :    

• brainstorm ideas. 

• develop, organize, and communicate ideas. 

• see connections, patterns, and relationships. 

• assess and share prior knowledge. 

• develop vocabulary. 

• outline for writing process activities. 

• highlight important ideas. 

• classify or categorize concepts, ideas, and information. 

• comprehend the events in a story or book. 

• improve social interaction between students, and facilitate group work and 

collaboration among peers. 

• guide review and study. 

• improve reading comprehension skills and strategies. 

• facilitate recall and retention. 

• Evaluation  

 

Ada beberapa pilihan graphic organizer seperti  concept map, mind map, spider 

map, cluster map, fishbone diagram, continuum diagram, venn diagram dan double bubble 

map dan lain sebagainya. Berikut akan dijelaskan satu persatu. 

a. Concept Map 

 Concept map atau peta konsep adalah alternatif untuk mengorganisasi materi 

dalam bentuk peta (gambar) secara holistik, interelasi, dan kemprehensif. Konsep itu 

akan meletakkan guru sebagai seorang yang ahli dalam disiplinnya (ekspertise based 

teacher) dan meletakkan seorang guru lebih naturalistik pada tabiatnya, yaitu seorang 

"raja" pada wilayah kajiannya; dan dia bukan seorang "prajurit".  

Dalam konteks pengorganisasian materi perkuliahan guna persiapan mengajar satu 

semester, concept map dapat digunakan sebagai cara untuk membangun struktur 

pengetahuan para guru dalam merencanakan materi perkuliahan (Kym Fraser, 1996). 

Desain content berdasarkan concept map memiliki karakteristik khas. Pertama, hanya 
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memiliki konsep-konsep atau ide-ide pokok (sentral, mayor, utama), Kedua, memiliki 

hubungan yang mengaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Ketiga, 

memiliki label yang membunyikan arti hubungan yang mengaitkan antara konsep-

konsep. Keempat, desain itu berwujud sebuah diagram atau peta yang merupakan satu 

bentuk representasi konsep-konsep atau materi-materi pelajaran  yang penting. 

Concept map sebagai satu teknik telah digunakan secara ekstensif dalam 

pendidikan tinggi lebih dari tiga puluh tahun. Teknik concept map diilhami oleh teori 

belajar asimilasi kognitif (subsumpition) dari David P Ausubel, yang menyatakan 

bahwa belajar bermakna (meaningful learning) terjadi dengan mudah apabila konsep-

konsep baru dimasukkan ke dalam konsep-konsep yang lebih inklusif. Dengan kata 

lain, proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang 

dimiliki dengan pengetahuan yang baru (Ausubel, 1963). 

Dengan mengambil ide dari teori asimilasi Ausubel, Novak mengembangkan teori 

ini dalam penelitiannya tentang mahasiswa pada tahun 1974. la berhasil merumuskan 

concept map sebagai satu diagram yang berdemensi dua, yaitu analog dengan sebuah 

peta jalan yang tidak hanya mengidentifikasi butir-butir utama kepentingan (konsep-

konsep), tetapi juga menggambarkan hubungan-hubungan antara konsep-konsep utama 

(mayor), sebagaimana banyak kesamaan garis-garis yang menghubungkan antara kota-

kota besar yang tergambarkan dengan jalan-jalan utama dan jalan bebas hambatan atau 

highways (Novak, 1989). Pengembangan teori itu didukung dengan 

mempertimbangkan tiga faktor kunci, yaitu 

1) belajar bermakna yang melibatkan asimilasi konsep-konsep baru dan proposisi-

proposisi ke dalam bangunan struktur kognisi yang memodifikasi struktur-struktur 

itu, 

2) pengetahuan adalah terorganisasi secara hirarkis di dalam struktur kognisi dan 

kebanyakan belajar yang baru melibatkan subsumption konsep-konsep dan 

proposisi-proposisi ke dalam hirarkis yang ada, dan 

3) pengetahuan yang diperoleh dengan hafalan tidak akan terasimilasi ke dalam 

bingkai kognisi yang ada dan tidak akan memodifikasi bingkai proposisi yang ada. 

Berdasarkan teori asimilasi kognisi, Putman dan Peterson (Hisyam Zaini: 2002) 

menegaskan bahwa pengetahuan adalah struktur kognitif dari seseorang (knowledge is 
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the cognitive structure of the individual). Johnson & Johnson (1992) menambahkan 

bahwa untuk dapat dikatakan "mengetahui" suatu bidang (pengetahuan) adalah 

seseorang dapat memahami hubungan antara konsep-konsep pokok dan penting di 

dalamnya. Pengetahuan tentang hubungan itu disebut pengetahuan yang terstruktur 

(structural knowledge). Dalam teori itu ditemukan bahwa ; 

1) makna dari beberapa konsep akan mudah difahami dengan melihat hubungan  atau 

keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain, 

2) belajart efektif (bermakna) akan terjadi apabila pengetahuan yang baru itu 

dikaitkan/ dihubungkan dengan konsep-konsep (pengetehuan) yang telah dimiliki 

oleh pembelajar. 

Berkenaan dengan hal itu, subsumption terjadi apabila pembelajar dapat 

mengkaitkan pengetahuan yang baru dan spesifik pada konsep yang lebih general dan 

lebih tinggi (golongan, kategori) tingkatannya dalam struktur pengetahuan mereka 

yang telah ada dalam long term memory (ingatan jangka panjang).  

Adapun tujuan dari peta konsep adalah sebagai berikut: 

 Untuk membangkitkan ide/gagasan (to generate ideas (brainstorming, etc.));  

 Untuk merancang struktur yang kompleks (to design a complex structure (long texts, 

hypermedia, large web sites, etc.));  

 Untuk mengkomunikasikan gagasan yang kompleks (to communicate complex 

ideas);  

 Untuk  membantu belajar dengan memadukan pengetahuan lama dan baru secara 

eksplisit (to aid learning by explicitly integrating new and old knowledge);  

 Untuk menilai pengertian atau mendiagnosa kesalahan pengertian (to assess 

understanding or diagnose misunderstanding).  

Dilihat dari tujuan di atas, maka peta konsep dapat digunakan  sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran. Mata pelajaran fisika penuh dengan konsep-konsep, baik yang konkrit 

maupun abstrak, maka untuk proses pembelajarannya diperlukan peta konsep karena peta 

konsep dapat  menerangkan konsep-konsep fisika yang lebih mendalam. Contoh peta konsep 

dalam fisika sub bidang mekanika:  
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Gambar 4. Contoh concept map dalam materi mekanika 

b. Fishbone Map 

Fishbone Map digunakan untuk menunjukkan causal interaction dari sesuatu 

kejadian yang kompleks seperti nuclear explosion atau penomena yang kompleks. 

Pertanyaan kunci untuk membuat peta ini adalah: What are the factors that cause X ? How 

do they interrelate? Are the factors that cause X the same as those that cause X to persist?  

 

Gambar 5.  Fishbone Map 

c. Spider Map 

Spider Map digunakan untuk menggambarkan  sebuah ide utama ( a central idea): a 

thing, a process, a concept, a proposition. Peta ini dapat digunakan untuk menyusun atau 



  

32 

 

mengorganisir gagasan, image.  Kerangka pertanyaan kuncinya adalah: What is the central 

idea? What are its attributes? What are its functions?  

Gambar 6.  Spider Map 

d. Mind maps 

Mind maps pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan tahun 1960. Silberman 

(1996) mengemukakan bahwa mind mapping merupakan cara kreatif bagi tiap siswa untuk 

menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. 

Meminta siswa untuk membuat peta pikiran memungkinkan  mereka untuk mengidentifikasi 

dengan jelas dan kreatif apa yang telah mereka rencanakan.  Buzan (2004) mengungkapkan  

penggunaan mid map sebagai berikut : 1) menjadikan kita lebih kreatif; 2) menghemat 

waktu; 3) memecahkan masalah; 4) mengingat dengan lebih baik; 5) belajar lebih cepat dan 

efisien; 6) belajar dengan lebih mudah; dan 7) melihat gambaran secara keseluruhan.   

Dari berbagai penggunaan mind map di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan mind map dalam melakukan aktifitas dapat membuat pekerjaan lebih efektif 

dan efisien. 

e. Clustering  

Clustreing merupakan suatu aktivitas yang tidak linear yang membangkitan gagasan, 

gambaran dan perasaan terhadap stimulus suatu  kata. Pemikiran siswa akan berkembang, 

menambah  kosa kata untuk penulisan  dan juga memungkinkan mereka untuk membuat  

pola dalam mengungkapkan  gagasan. Cluster dapat dilakukan dalam aktivitas suatu kelas 
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atau perorangan. Pada prinsipnya cluster ini akan memudahkan siswa mengklasifikasi suatu 

masalah dari yang umum kepada yang khusus. Contoh diagram cluster dalam mempelajari 

energi .  

                                                            Gambar  7.  Diagram Clustering 

f. Venn Diagram 

Venn Diagram  adalah is made up of two or more overlapping circles. Ini biasa 

digunakan  dalam matematika untuk menunjukkan  hubungan antara himpunan-himpunan 

(sets). Selain itu juga bisa digunakan untuk persamaan dan perbedaan karakter, sajak dll.  

Diagram venn biasa digunakan sebagai  aktivitas siswa sedemikian rupa sehingga 

mereka dapat membandingkan dua hal. Jadi aktivitas ini memungkinkan siswa untuk 

mengungkap persamaan dan perbedaan sesuatu hal.  

.   

Gambar 8. Diagram Venn 
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g.  KWHL Diagram:  

Diagram KWHL digunakan untuk menganalisa dan mengorganisasi apa yang 

diketahui dan apa yang ingin dipelajari tentang suatu topic.  K mewakili apa yang telah 

ketahui  tentang  pokok materi. W mewakili apa yang ingin dipelajari. H mewakili 

bagaimana mempelajari suatu topic dan  L mewakili apa yang dipelajari seperti anda 

membaca. Contoh: Tabel  KWHL  sebelum, selama, dan setelah membaca suatu topik. 

Know What How Learn 

Gerak 

Jatuh 

Bebas 

 Kecepatan 

benda yang 

dijatuhkan pada 

ketinggian 

tertentu 

 Faktor-faktor 

yang mempe-

ngaruhi 

kecepatan 

benda yang 

jatuh bebas 

Dengan melakukan 

demonstrasi. 

 Menjatuhkan paku dan 

lidi secara bersamaan 

pada ketinggian yang 

sama 

 Menjatuhkan lidi dan 

kertas secara bersamaan 

pada ketinggian yang 

sama 

1. benda akan jatuh secara 

bersamaan jika hambatan 

udara diabaikan 

2. faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan 

benda jatuh bebas adalah 

grafitasi dan ketinggian 

(massa tidak berpengaruh) 

Gambar 9. Skema  KWLH 

Selain itu juga ada double bubble map diagram,  cyclic map,  V map  dan yang 

lainnya. 

Dari berbagai bentuk grafik yang telah diuraikan di atas, diduga akan memberi 

dampak berbeda terhadap proses belajar siswa dan hasil belajar yang diperoleh siswa juga 

akan berbeda. Indikasi ini diduga karena setiap bentuk grafik mempunyai karakteristik dan 

tujuan yang berbeda.  

G. Penelitian-penelitian Para Ahli terkait dengan graphic organizer 

Beberapa hasil penelitian para ahli lain yang terkait dengan graphic organizer ini 

antara lain   :  

http://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/KWHL/
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1) Brookbank et al., 1999; DeWispelaere & Kossack, 1996 :  The process of developing 

and using a graphic organizer has been shown to enhance students’ critical thinking or 

higher order thinking skills.   

2) Braselton & Decker, 1994 :  graphic organizers have also been shown to help students 

with mathematical problem solving  

3) Bos & Anders, 1992; Ritchie & Volkl, 2000; Griffin et al., 1995 : Graphic organizers 

have helped students retain and recall information.  

4) Doyle, 1999; Meyer, 1995 : Students have effectively used graphic organizers as an 

outlining tool and  found students with learning disabilities obtained higher test scores 

on end of chapter tests if they used graphic organizers as study tools as compared to 

traditional linear note taking methods.  

5) Meyer (1995) concluded third grade students’ writing improved as a result of using 

graphic organizers to organize ideas. 

6) Salah satu grapic organizer   yaitu concept map, dikembangkan oleh  Joseph D. Novak 

(1984)  pada Cornell University dalam  tahun enam puluhan merupakan salah satu 

strategi yang dapat digunakan dalam pengajaran. , 

7) Menurut Dahar (1989) concept maps dapat digunakan untuk mengetahui miskonsepsi 

siswa. Selanjutnya memetakan konsep-konsep dapat meningkatkan  kemampuan pelajar 

mengintegrasikan konsep-konsep. Peta konsep dapat membantu guru  

mendisain/merancang  unit pelajaran  sehingga bermakna, relevan, dan menarik bagi 

siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, maka peneliti 

merasa perlu untuk menggunakan graphic organizer dalam proses pembelajaran  supaya   

konsep-konsep fisika yang terkandung dalam setiap topik menjadi lebih bermakna bagi 

siswa, sehingga dengan adanya model ini akan dapat mengatasi miskonsepsi yang dialami 

siswa.   

H. Pembelajaran Kooperatif 

a. Unsur-unsur Dasar Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif  adalah  suatu strategi pembelajaran yang terstruktur dan 

sistematis, di mana kelompok-kelompok  kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan 
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bersama (Cooper, et al,  1999). Heinich et al (2002) mendefinisikan pembelajaran 

kooperatif sebagai metoda pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen dan siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik 

bersama.  Sementara sambil bekerja sama, para siswa belajar kerampilan-ketrampilan 

kolaboratif  dan sosial. Anggota-anggota kelompok adalah saling ketergantungan, yaitu 

saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan definisi pembelajaran  kooperatif tersebut, terdapat unsur-unsur - 

antara lain: kerja sama, kelompok-kelompok heterogen, ketrampilan kolaboratif, saling 

ketergantungan. Bennett et al  (1991) menetapkan lima unsur dasar pembelajaran 

koperatif, yaitu (1) saling ketergantungan secara positif, (2) tanggung jawab individu, (3) 

interaksi tatap muka, (4) keterampilan-keterampilan kolaboratif, dan (5) pemrosesan 

interaksi-interaksi kelompok. Jacobs et al. (1996) juga mengemukakan lima unsur dasar 

pembelajaran kooperatif, yaitu : (1) saling ketergantungan secara positif, (2) tanggung 

jawab individu, (3) pengelompokan secara heterogen, (4) keterampilan-keterampilan 

kolaboratif, dan (5) pemrosesan interaksi kelompok. Dari kedua pendapat tentang unsur-

unsur pembelajaran kooperatif tersebut, terdapat empat unsur yang sama dan satu unsur 

yang berbeda. Unsur-unsur yang berbeda adalah interaksi tatap muka dengan unsur 

pengelompokan secara heterogen.  

Dari unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang telah diuraikan tersebut, dapat 

dilukiskan perspektif secara menyeluruh mengenai pembelajaran kooperatif. Perspektif 

menyeluruh pembelajaran kooperatif ditunjukkan pada gambar 10. 
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Gambar 10. Perspektif Menyeluruh Pembelajaran Kooperatif 

        (Diadaptasi dari Bennett, et al,. 1991 : 48) 

 

b.  Dampak Kelompok-Kelompok Kooperatif dalam Pembelajaran 

Penelitian oleh Robert Slavin, Spencer Kagan, dan David & Rogers Johnson 

(Heinich et al., 2002) telah melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif tidak hanya lebih 

baik dalam pemerolehan dan retensi isi pelajaran, tetapi juga memajukan keterampilan-

keterampilan interpersonal dan berpikir yang lebih baik. Penelitian ini telah menyoroti 

pentingnya unsur saling ketergantungan sebagai kunci sukses dalam pembelajaran 

kooperatif, bahwa anggota kelompok harus memiliki suatu kepentingan dalam pemahaman 

dan penguasaan materi pelajaran. 
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Di lain pihak, Slavin (1995) juga telah melaporkan hasil-hasil penelitiannya 

mengenai dampak kelompok-kelompok kooperatif terhadap prestasi belajar. Dia 

menyatakan bahwa penghargaan kelompok berdasarkan aktivitas-aktivitas individual untuk 

semua anggota kelompok dalam pembelajaran kooperatif secara ekstrim cukup penting 

dalam menghasilkan hasil-hasil prestasi belajar yang positif. 

Strategi-strategi pembelajaran kelompok-kelompok kooperatif yang diarahkan 

melalui pembelajaran kooperatif memberikan hasil yang sesuai dengan kerangka kerja 

teoretik yang diusulkan oleh Slavin sebelumnya. Kerangka kerja teoretik tersebut 

digambarkan seperti pada gambar 11. 

 

Gambar 11. Kerangka KerjaTeoretik Pembelajaran Kooperatif (Diadaptasi dari : 

Slavin,1995) 

 

 Kerangka kerja teoretik yang dilukiskan pada gambar 11 mengasumsikan bahwa 

prilaku-prilaku dalam kelompok-kelompok kooperatif seperti: elaborasi kognitif, pentutoran 

teman sebaya, pemodelan teman sehaya, dan pengukuran-pengukuran mutualistik, dapat 

mengarahkan peningkatan prestasi. Penghargaan kelompok berdasarkan penampilan-

penampilan pembelajaran individu dihipotesiskan dapat memotivasi para siswa untuk 

terlibat dalam prilaku-prilaku tersebut, tetapi tidak memiliki dampak langsung dalam 

pembelajaran.  

Dampak pembelajaran kooperatif di luar prestasi belajar, Slavin (1995) 

menyimpulkan dari hasil penelitiannya, bahwa pembelajaran kooperatif dapat memperbaiki: 

penghargaan diri, lokus kendali internal, kekompakan kerja sama, dan hubungan-hubungan 
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ras. Secara substansial, pembelajaran kooperatif dapat mengubah: struktur-struktur insentif 

dan tugas kelas, sistem balikan, sistem otoritas dan peranan guru. Dampak-dampak tersebut 

secara kuantitatif adalah positif dan signifikans. 

Jacob (1999) melaporkan bahwa pembelajaran kooperatif efektif meningkatkan 

prestasi akademik dan penghargaan diri, memperbaiki sikap-sikap siswa terhadap teman 

sebaya mereka dan terhadap sekolah, dan memperbaiki hubungan-hubungan antar 

keanekaragam kelompok-kelompok siswa. 

Cooper et al. (1999) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan salah 

satu metode pengajaran yang dapat digunakan untuk mempercepat perolehan core skills, 

antara lain keterampilan-keterapilan kognitif, keterampilan keterampilan afektif, dan 

keterampilan-keterampilan lain yang membantu invidu untuk mengembangkan potensi-

potensi mereka. Di samping itu, dia juga menyatakan bahwa kelas-kelas pembelalajaran 

kooperatif memiliki dampak bermanfaat pada sejumlah pengukuran-pengukuran prestasi dan 

sikap baik di tingkat sekolah printery, secondary, maupun di tingkat tertiary. 

Untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah, manfaat belajar 

kooperatif adalah (Lundgren, 1994): meningkatkan pencurahan waktu pada tugas; 

meningkatkan harga diri; memperbaiki sikap siswa terhadap IPA karena terbiasa debat 

seperti ilmuwan; meningkatkan frekuensi kehadiran; mengurangi angka putus sekolah; 

penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar; mengurangi prilaku-prilaku 

mengganggu; mengurangi konflik antar pribadi; mengurangi sikap apatis; meningkatkan 

pemahaman; meningkatkan motivasi; meningkatkan hasil belajar; retensi atau penyimpanan 

lebih lama; dan meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi.  

Sedangkan Bennett et al. (1991) menyatakan bahwa dampak pembelajaran 

kooperatif adalah: penghargaan diri dan prestasi menjadi lebih tinggi; meningkatkan retensi; 

prilaku lebih terfokus pada tugas; keterampilan-keterampilan kolaboratif, dukungan sosial, 

motivasi, dan penggunaan pemikiran tingkat tinggi menjadi lebih besar; sikap terhadap guru 

dan sekolah menjadi lebih baik; dan penyesuaian secara psikologis menjadi lebih positif. 

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar kooperatif sangat 

perlu dalam pembelajaran karena dapat mengorganisasi siswa secara heterogen dan hasil 

belajar yang diperoleh dapat meningkat.  
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c. Teknik Belajar Kooperatif (Cooperative Learning) 

Banyak sekali teknik-teknik belajar kooperatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran, namun dalam penelitian ini akan diterapkan tiga teknik belajar kooperatif. 

Tiga teknik ini berdasarkan pada tiga landasan teoretik menurut perspektif filosofis 

psikologi kognitif, psikologi sosial, dan psikologi behavioristik. Teknik Group 

Investigation (GI) memiliki landasan filosofis John Dewey, teknik MURDER memiliki 

landasan psikologi kognitif, teknik MURDER memilik landasan psikologi sosial, dan 

teknik STAD memiliki landasan psikologi behavioristik (Jacob et al., 1996). Masing-

masing teknik memiliki ciri khas sehingga diduga akan memberikan dampak berbeda 

terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

1). Group Investigation (GI) 

Teknik kooperatif Group Investigation didasari oleh gagasan John Dewey tentang 

pendidikan, bahwa kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai 

laboratorium untuk belajar tentang kehidupan di dunia nyata (Jacob, et al., 1996). Dewey 

mengungkapkan bahwa (1) siswa hendaknya aktif, learning by doing; (2) belajar 

hendaknya didasari oleh motivasi intrinsik; (3) pengetahuan bersifat tidak tetap; (4) 

aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa; (5) belajar saling memahami 

satu sama lain; (6) belajar tentang dunia nyata. Gagasan Dewey dikembangkan oleh 

Herbert Thelan yang menyatakan bahwa kelas merupakan miniatur demokrasi untuk 

mengkaji masalah-masalah sosial dan antar pribadi (Arends, 1998). Kerja kelompok-

kelompok kooperatif yang dilukiskan oleh Dewey dan Thelan memberikan dampak 

melampui hasil belajar akademik (Arends, 1998). Dalam diskusi kelompok kooperatif 

diutamakan keterlibatan higher order thinking, learning by doing, membangun motivasi 

intrinsik, mengutamakan pilihan siswa, memperlakukan siswa sebagai orang yang 

bertanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan terbuka, saling menghormati, dan 

membangun konsep diri yang positif (Jacob, et al., 199b). 

2). MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review) 

Teknik kooperatif MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, 

Review) didasari oleh perspektif psikologi kognitif. Fokus dari perspektif ini adalah 

bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, dan memproses apa yang dipelajarinya 

dan bagaimana proses berpikir dan belajar itu terjadi. Piaget dan Vygotsky sebagai tokoh 
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dalam psikologi kognitif menekankan bahwa interaksi dengan orang lain adalah bagian 

penting dalam belajar (Jacob, 1999; Jacob, et al., 1996). Teknik MURDER menggunakan 

sepasang anggota dyad dari kelompok beranggotakan empat orang. Pasangan dyad secara 

verbal mengemukakan, menjelaskan, memperluas, dan mencatat ide-ide utama dari teks. 

Proses ini memperkuat pembelajaran melalui langkah-langkah pendeteksian, 

pengulangan, dan pengelaborasian (Jacob, et u1., 199b). Langkah-langkah tersebut 

memerlukan keterampilan memproses informasi, menuntut keterlibatan metakognisi, dan 

membuat keputusan secara rasional. 

3). Student Team-Achievement Divisions (STAD) 

Teknik kooperatif Student Team-Achievement Divisions (STAD) memiliki 

landasan konseptual menurut psikologi behavioristik (Jacob, et al., 1996). Teknik STAD 

dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin 

(Slavin, 1995). Praktek-praktek kerja kelompok kooperatif STAD cenderung bersifat 

kompetitif. Teknik kooperatif STAD memiliki ciri-ciri (Jacob, et al., 1996): (1) lebih 

menekankan motivasi ekstrinsik, (2) tugas-tugas pada tataran kognitif rendah, (3) 

memandang semua siswa secara seragam, (4) mengabaikan sikap dan hasil belajar diukur 

dengan tes obyektif, (5) berorientasi pada hasil, (6) guru mnemutuskan apa yang akan 

dipelajari siswa dan memberikan informasi untuk dipelajari pula oleh siswa. 

Berdasarkan komparasi secara teoretik terhadap ketiga teknik belajar kooperatif 

tersebut, dapat diduga bahwa masing-masing akan memberikan dampak yang berbeda 

terhadap proses belajar dan hasil belajar. Bertolak dari indikator indikator berikut: (1) 

pengetahuan fisika bersifat tidak tetap, (2) kebebasan adalah unsur utama dalam belajar 

fisika, (3) belajar fisika melibatkan pendekatan mind-on dan hand-on, (4) belajar 

fisika menghendaki kerja siswa secara kolaboratif, (5) belajar fisika tidak terlepas dari 

dunia nyata; maka dapat diduga bahwa teknik kooperatif Group Investigation akan 

memberikan dampak paling positif terhadap hasil belajar fisika ketimbang teknik 

kooperatif MURDER, dan teknik kooperatif MURDER akan memiliki pengaruh lebih 

tinggi dibandingkan dengan teknik kooperatif STAD.  

I.  Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional merupakan istilah pembelajaran yang 

lazim diterapkan dalam pembelajaran fisika sehari-hari. Desain pembelajaran bersifat 
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linier dan dirancang dari sub-sub konsep secara terpisah menuju konsep-konsep yang 

lebih kompleks. Pesan pembelajaran konvensional mengutamakan inovasi konsep dan 

prinsip, latihan soal-soal, dan tes. 

Coleman (Whitaker, 1989) menyebut pembelajaran konvensional sebagai 

asimilasi informasi atau pembelajaran kelas, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

pemerolehan informasi (melalui sumber-sumber secara simbolik, seperti para guru 

atau membaca), (2) pengasimilasian atau pengorganisasian informasi sehingga suatu 

prinsip umum dimengerti, (3) penggunaan prinsip umum pada kasus-kasus yang 

bersitat spesifik, (4) penerapan prinsip umum pada keadaan-keadaan baru. Catatan 

terpenting pembelajaran konvensional menurut Coleman tersebut terletak pada 

sumber informasi (source of information) yang berupa simbolik, seperti 

mendengarkan penjelasan guru atau membaca. Sumber informasi sangat 

mempengaruhi proses belajar. Sumber informasi yang bersifat konvensional tersebut 

cenderung bersifat lebih deduktif (Coleman dalam Whitaker, 1989).  

Dalam pembelajaran konvensional peranan guru sangat dominan  dalam 

upaya mentransmisikan insformasi berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip kepada 

para siswa. Peranan para siswa adalah memperoleh informasi dengan cepat dan 

saksama melalui aktivitas-aktivitas mendengarkan dan membaca informasi tersebut, 

melakukan percobaan di laboratorium berdasarkan informasi yang diterima, dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan secara tepat. 

Penyajian contoh-contoh masalah dalam desain pembelajaran konvensional 

ditempatkan di akhir penggalan pembelajaran. Dalam buku teks konvensvonal, 

contoh-contoh masalah ditempatkan di akhir bab atau sub bab. Masalah biasanya 

menuntut hanya satu jawaban benar. Hal ini semata-mata untuk menyederhanakan 

atribut-atribut yang kompleks sehingga menjadi informasi yang sederhana. Dengan 

cara demikian, maka informasi dapat diterima, disimpan, dan dipanggil kembali oleh 

siswa dengan efesien dan efektif. 

Medium merupakan perangkat penting dalam model pembelajaran 

konvensional. Medium harus mencerminkan karakteristik tersendiri terhadap 

pesannya. HaI ini mengindikasikan bahwa, dalam penataan medium pembelajaran, 

guru harus secara pasti mengetahui respon-respon apa yang diinginkan dari siswa 
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agar dapat mendesain dan mengevaluasi pembelajaran. Sekali suatu respon dapat 

dispesifikasi, berarti prilaku baru sebagai hasil belajar dapat diperoleh oleh siswa 

secara tepat (Burton, et al., 1996).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan model 

pembelajaran  konvensional dalam penelitian ini adalah suatu model  pembelajaran 

dimana pengorganisasiannya menggunakan struktur informasi bahan pengajaran yang 

sudah ada sesuai dengan sumber yang digunakan (buku paket), strategi 

penyampaiannnya sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku di sekolah dan 

strategi pengelolaannya menekankan tanggungjawab untuk menjelaskan informasi 

bahan pengajaran kepada siswa serta memusatkan aktivitas siswa untuk mendengar, 

mencatat, mengerjakan Iatihan tanpa saling interaksi antara guru dan siswa dalam 

bentuk komunikasi dua arah.  

J. Model yang Dikembangkan 

Dalam merancang model pembelajaran graphics organizer ini, ada 6 langkah yang 

diperhatikan sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang pakar di 

bidang pengembangan kurikulum, Bella H. Banathy, pada tahun 1968. Model ini kemudian 

diadopsi di Indonesia dengan nama “Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional” atau 

selanjutnya dikenal dengan sebutan “Model PPSI”. 

Langkah 1.  Merumuskan Tujuan 

Menentukan tujuan instruksional khusus; yaitu kemampuan / perilaku apa yang 

diharapkan dari peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Perilaku yang dirumuskan 

adalah indikator spesifik dan operasional yang dapat diukur. 

Langkah 2.  Mengembangkan Tes 

Dalam langkah ini dikembangkan suatu tes yang didasarkan atas tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Pengembangan alat evaluasi ini dilakukan setelah 

merumuskan indikator, sehingga dapat diketahui apakah rumusan tujuan tersebut dapat 

terukur atau tidak. Bentuk tes yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tes diagnostik 

tentang dinamika.  
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Langkah 3.  

Langkah ini berkaitan erat dengan 2 langkah sebelumnya. Dalam langkah ketiga ini, 

dibuat materi-materi / bahan pengajaran yang diperoleh melalui hasil analisis dari tes yang 

dilakukan pada tahap kedua. Tujuan dari semua materi yang diberikan itu adalah tujuan-

tujuan yang tercantum pada tahap pertama. 

 

Langkah 4 

Pada tahapan ini ditentukan komponen-komponen program pengajaran, seperti apa 

dan siapa yang memiliki potensi paling baik guna mencapai tujuan - tujuan instruksional. 

Hal ini termasuk ke dalam media apa saja yang akan digunakan untuk penyampaian materi, 

jenis materi yang diberikan serta siapa yang paling berkompeten untuk menyampaikan 

materi tersebut. 

Langkah 5 

Tahapan kelima merupakan tahap penerapan model pembelajaran yang sudah 

dirancang dari tahap pertama hingga tahap keempat. Pada tahapan ini, seluruh prosedur dan 

ketentuan yang dibahas dari awal mulai dilaksanakan, kemudian dilakukan penilaian 

terhadap keberhasilan peserta didik serta keseluruhan sistem pengajaran terhadap indikator 

yang telah ditetapkan pada tahapan pertama.  

Langkah 6 

Pada akhir setiap periode pengajaran diadakan suatu evaluasi. Selain dipergunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa, evaluasi ini juga merupakan umpan balik (feedback) 

terhadap keseluruhan sistem pengajaran, untuk mendapatkan analisis kelemahan dan 

keunggulan sistem tersebut sehingga sistem pengajaran yang sudah ada dapat diperbaiki lagi 

agar bisa didapatkan hasil terbaik dalam penyelenggaraan program pengajaran yang 

selanjutnya. 

K. Kerangka Berpikir 

Pada deskripsi teoretis telah dikemukan bahwa keberhasilan belajar siswa sangat 

ditentukan oleh bagaimana siswa mengkonstruksikan pengetahuan awal yang ia peroleh 



  

45 

 

sebelum memasuki kelas. Pengkonstruksian kemampuan awal ini dapat mewujudkan 

sistem pembelajaran yang dinamis dan menarik. Oleh karena itu diperlukan 

pengkonstruksian pengetahuan awal melalui pengajaran konstruktivis agar  antara 

informasi yang sedang disajikan dan pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya 

dapat sinkron dengan teori yang ada. 

Dalam pembelajaran fisika, pegetahun awal siswa sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar terutama dalam setiap tahap pembelajaran berikutnya, artinya untuk materi 

pembelajaran berikutnya sangat ditentukan oleh materi sebelumnya.  Pada mata 

pelajaran fisika, penyajian materi  mempunyai hirarkhis yang berkaitan langsung dengan 

materi sebelumnya. Jika siswa tidak memiliki kemampuan awal yang memadai, maka 

siswa akan banyak mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran.  

Model pembelajaran graphic organizers merupakan salah satu model yang 

dapat digunakan untuk mengatasi miskonsepsi siswa, karena dilihat dari fungsinya, 

graphic organizers merupakan alat bantu pengajaran yang tidak hanya mempunyai satu 

tujuan,  dan pemakaiannya sangat fleksibel dan tidak ada habisnya. Selain itu graphic 

organizers mempunyai  keteraturan dan kelengkapan proses pemikiran siswa, kekuatan,  dan 

mampu menunjukkan kelemahan pengertian siswa dengan jelas.  

Dalam konteks pengorganisasian materi perkuliahan, graphics organizers  dapat 

digunakan sebagai cara untuk membangun struktur pengetahuan para guru dalam 

merencanakan materi perkuliahan dimulai dari konsep yang sederhana sampai konsep 

yang komplek.  Disamping itu siswa dapat belajar lebih termotivasi karena adanya 

struktur yang jelas dari graphic organizers.  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan graphic organizers mempunyai pengaruh yang lebih besar dari 

model pembelajaran konvensional.  

Penggunaan model pembelajaran graphic organizer dan pembelajaran konvensional 

dalam model pembelajaran kooperatif akan dapat membantu siswa dalam memecahkan 

masalah-masalah yang ditemui di dalam kelas karena model pembelajaran kooperatif 

menyandarkan pada kerja kelompok-kelompok kecil dan menggunakan  enam fase 

pembelajaran: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, memberi siswa informasi 

melalui persentasi atau teks, mengorganisasikan siswa ke dalam tim-tim pembelajaran, 
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menyediakan waktu dan bantuan kepada tim untuk bekerja, pengetesan hasil belajar dan 

penilaian kelompok, pemberian penghargaan pada hasil belajar individual dan kelompok. 

Teknik belajar kooperatif yang digunakan adalah teknik group investigation (GI), 

MURDER, dan STAD. Berdasarkan komparasi secara teoretik terhadap ketiga teknik 

belajar kooperatif tersebut, dapat diduga bahwa masing-masing akan memberikan 

dampak yang berbeda terhadap proses belajar dan hasil belajar.  

Dapat diduga bahwa teknik kooperatif Group Investigation akan memberikan 

dampak paling positif terhadap hasil belajar fisika ketimbang teknik kooperatif 

MURDER, dan teknik kooperatif MURDER akan memiliki pengaruh lebih tinggi  

dibandingkan dengan teknik kooperatif STAD.  

L. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka jawaban sementara 

terhadap permasalahan penelitian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

8. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran graphics 

organizer  dengan model pembelajaran konvensional?  

9. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan  

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI ?  

10. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah 

menggunakan pembelajaran model pembelajaran graphics organizer melalui  

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI  ?  

11. Terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan pembelajaran 

konvensional  dengan pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI  ? 

12.  Terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan konvensional 

terhadap kemampuan awal siswa?  

13. Terdapat interaksi antara pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI 

yang diajar melalui model pembelajaran graphics organizer dan konvensional terhadap 

kemampuan awal siswa?  

14. Terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan konvensional, 

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI dengan kemampuan awal 

siswa?  
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BAB III. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Metode  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment) karena perlakuan diberikan pada kelompok yang telah ada (pre -existing 

group) dengan nonequivalent control group design (Tuckman, 1999). Penelitian 

eksperimen semu ini menggunakan rancangan faktorial 2x3x2. Rancangan faktorial 

adalah suatu metode eksperimental untuk menyelidiki dengan serempak pengaruh dua 

variabel perlakuan atau lebih terhadap kelompok sampel yang diselidiki.  

Rancangan faktorial menyediakan peluang untuk menentukan pengaruh-pengaruh 

sederhana (simple efffects), pengaruh-pengaruh utama (main effect) dan pengaruh-

pengaruh interaksi (interaction effiects) dari variabel-variabel perlakuan.  

B.  Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 1 SMAN di Kota Padang yang 

terdaftar  pada tahun pelajaran 2006/2007 yang terdistribusi ke dalam kelas-kelas 

homogen secara akademik.  

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling 

dengan dua tahap. Tahap pertama memilih SMAN yang dijadikan sample. Dari 15 

SMAN di Kota Padang diurutkan ranking Nilai Ujian Sekolah (UAS) dari yang paling 

tinggi nilai fisikanya sampai yang paling rendah seperti pada table 3.1.  

Tabel 3.1. Daftar Nilai Fisika Ujian Sekolah SMA Negeri 

Se-Kota Padang Tahun 2006  

No. Nama Sekolah Rata-rata Nilai Kategori  

1. SMA Negeri 1 7,35 Tinggi 

2. SMA Negeri 2 6,87 

3. SMA Negeri 10 6,74 

4. SMA Negeri  4 6,05 

5. SMA Negeri  6 5,79 

6. SMA Negeri  3 5,74 

7. SMA Negeri  7 5,72 

8. SMA Negeri 5 5,46 Rendah 
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9. SMA Negeri 12 5,45 

10. SMA Negeri 14 5,44 

11. SMA Negeri 9 5,24 

12. SMA Negeri 13 5,08 

13. SMA Negeri 11 5,02 

14. SMA Negeri 8 4,99 

15. SMA Negeri 15 4,86 

Sumber : Diknas Kota Padang, 2006 

 

 Tahap kedua  menentukan kelas sampel  pada masing-masing sekolah sampel.  

Pengacakan pertama dilakukan untuk memilih satu SMA dari ranking nilai yang tinggi 

dan satu SMA dari ranking yang rendah. Dari hasil pengacakan diperoleh SMA Negeri 4 

(Kategori tinggi) dan SMA Negeri 8 (kategori rendah).  Pengacakan kedua dilakukan 

terhadap kelas-kelas yang terdapat pada kedua sekolah yang telah ditetapkan sebagai 

sampel. Pada masing-masing sekolah dipilih secara acak tiga kelas yang akan dijadikan 

kelas sample ekperimen dan 3 kelas sample  control.   Dari hasil pengacakan diperoleh 

kelas sample sebagai berikut : SMAN 4 Padang Kelas X4, X6, dan X7 (Kelas 

eksperimen) dan kelas X2, X3, dan X8 (Kelas control). Sedangkan pada SMAN 8 

Padang Kelas X4, X7, dan X8 (Kelas eksperimen) dan kelas X3, X5, dan X6 (Kelas 

control). Uji Normalitas dan homogenitas dari sample yang dipilih dapat dilihat dalam 

lampiran 1 dan lampiran 2.  

C. Waktu dan Lokasi   Penelitian  

Penilitian ini dilaksanakan dari Bulan Juli s/d Oktober 2006 di SMU Kota Padang 

tahun ajaran 2006/2007. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh beberapa hal : (1) 

Sesuai dengan sasaran penelitian; (2) Mudah dijangkau dan ditelusuri keberadaannya; 

(3) Diasumsikan dapat mewakili beberapa karakteristik siswa yang berada di Sumatera 

Barat, dan (4) pemahaman peneliti terhadap fenomena permasalahan. 

D. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu model pembelajaran dan 

kemampuan awal. Model pembelajaran memiliki dua taraf yaitu model pembelajaran 

graphic organizers dan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran ini 

masing-masing memiliki tiga taraf perlakuan yaitu pembelajaran menggunakan kelompok 
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GI, MURDER, dan STAD.  Kemampuan  awal mempunyai 2 taraf yaitu kemampuan awal 

tinggi dan rendah yang merupakan kovariabel karena berperan sebagai pengelompokan 

terhadap unit-unit eksperimen. 

Untuk melaksanakan penelitian, maka dirancang suatu bentuk pengajaran pada 

kedua kelas eksperimen yang homogen, dimana masing – masing kelas diajarkan dengan  

perlakuan yang sama. Kemudian pada kelas eksperimen  diberikan model pembelajaran 

graphics organizer yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif  sedangkan pada kelas 

kontrol diberi pembelajaran biasa juga dalam pembelajaran kooperatif. Dampak pemberian 

pembelajaran graphics organizer yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif dilihat dari 

hasil belajar siswa, berupa tes hasil belajar.  

Rincian karakteristik beberapa desain eksperimen seperti di atas merupakan 

eksperimen factorial 2 x 3 x 2 seperti dalam tabel 3.2  (Sudjana, 1991; 136) dengan 

melibatkan 5 orang mahasiswa dengan judul penelitian dapat dilihat pada lampiran.   

Tabel.3.2. Desain eksperimen 

 

MODEL PEMBELAJARAN (A) 

GRAPHICS ORGANIZER 

(A1) 
KONVENSIONAL (A2) 

 Pemb Koop.(B) 

Kemamp Awal 

 STAD 

(B1) 

MURDER 

 (B2) 

GI 

(B3) 

 STAD 

(B1) 

MURDER 

 (B2) 

GI 

(B3) 

Kemampuan 

Awal (C) 

Tinggi 

(C1) 
HB HB HB HB HB HB 

Rendah 

(C2) 
HB HB HB HB HB HB 

 

Dimana : A = Model Pembelajaran Graphics Organizer dan Konvensional  

 B =  Pembelajaran Kooperatif teknik (STAD, MURDER, dan GI) 

C = Kemampuan awal (Tinggi, dan Rendah) 

Tabel 2 ini digunakan untuk menguji  hipotesis  penelitian yaitu :  

1. Hipotesis 1 : hubungan antara A1 dan A2 

2. Hipotesis 2 : hubungan antara B1, B2 dan B3 pada STAD, MURDER, dan GI 

3. Hipotesis 3 : hubungan antara C1 dan C2 
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4. Hipotesis 4 : Interaksi  antara A dengan B   

5. Hipotesis 5 : Interaksi antara A dengan C 

6. Hipotesis 6 : Interaksi antara B dengan C  

7. Hipotesis 7  : Interaksi antara A, B, dan C 

E. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua instrumen yaitu instrumen untuk 

mengukur kemampuan awal siswa dan instrumen hasil belajar.  

a. Instrumen kemampuan Awal  

Instrumen kemampuan awal digunakan untuk melihat kemampuan awal 

siswa tentang konsep-konsep fisika. Tes pemahaman konsep fisika ini diadaptasi dari 

model Force Concept Inventory (FC1)(Savinainen & Scott, 2002) yang terdiri dari 35 

item yaitu (Lampiran 6) :  (1) kinematics, (2) Newton's.first low, (3) Newton's 

second low, (4) Newton's third low, (5) superposition principle, (6) kinds of forces 

dan menguji enam taksonomi miskonsepsi, (1) kinematika, (2) Impetus, (3) active 

force, (4) action/remaction pairs, (5) concatenation of influences, (6) other influences 

of motion (Savinainen & Scott, 2002:47).  

Tes ini menyediakan jawaban pilihan ganda dengan pilihan lebih dari 3 

alternatif. dan sudah banyak digunakan di Negara-negara berkembang. 

Keterhandalannya tes ini sudah cukup tinggi untuk  mendiagnosis konsep-konsep 

fisika siswa sehingga uji coba instrument tidak perlu dilakukan lagi.  

b. Instrumen Tes hasil belajar  

Instrumen hasil belajar (Lampiran 7) dibuat berbentuk soal tes objektif 

yang dirancang oleh peneliti bersama guru bidang studi fisika di sekolah. 

Sebelum instrumen digunakan sebagai alat pengumpul data, terlebih dahulu 

instrumen diujicobakan. Ujicoba dilakukan untuk menentukan validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan indek kesukaran soal. 
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1. Validitas. 

 Tes dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur. Tiga 

jenis validitas yang digunakan dalam menyusun instrumen yaitu validitas isi 

(content validity), validitas bangun (constuct validity), dan validitas ramalan 

(predictif validity). Dalam penyusunan instrumen penelitian ini berpedoman 

padavaliditas isi, dimana soal yang disusun berdasarkan pada GBPP. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas tes adalah tingkat kepercayaan dari suatu tes. Untuk 

mengetahui taraf kepercayaan suatu tes digunakan rumus KR-21 

(Slameto, 1988; 216) sebagai berikut  :       

  






 













2nS

)Mn(M
1

1n

n
r  

Dimana   r  = reliabilitas tes secara keseluruhan,  

              M = Mean (rata-rata) 

              n = banyak soal dan  

              S = standar deviasi. 

Dengan kriteria reliabilitas adalah : 

0,00 < r   0,20           : sangat rendah 

0,20 < r   0,40           : rendah 

0,40 < r   0,60           : cukup 

0,60 < r   0,80           : tinggi 

0,80 < r   1,00           : sangat tinggi 

Hasil uji reliabilitas tes dapat dilihat dalam lampiran  3. 
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3. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah angka yang menyatakan kesanggupan suatu 

tes untuk membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan yang 

berkemampuan rendah, untuk menyatakannya dapat digunakan rumus : 

       
u

Lu

N

RR
V


                                (Slameto, 1988; 223) 

dimana :     V  =  Validitas      

Ru  = Right upper = jumlah peserta kelompok atas yang 

menjawab benar 

RL = Right lower = Jumpeserta kelompok bawah yang menjawab 

benar 

Nu  = Number Upper = Jumlah peserta kelompok atas 

Dengan kriteria daya pembeda adalah  

0,00 < V  0,40           : jelek 

0,20 < V  0,40           : cukup 

0,40 < V  0,70           : baik 

0,70 < V  1,00           : baik sekali 

Hasil analisis daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran  4 . 

4. Indek Kesukaran Soal 

Indek kesukaran soal adalah angka yang menyatakan tingkat 

kesulitan dari suatu item tes. Semakin besar harga indeks kesukaran suatu 

item berarti item tersebut semakin mudah, dan sebaliknya semakin kecil 

harga indeks kesukaran suatu item berarti item tersebut semakin sulit. 

Untuk menghitung indeks kesukaran tes digunakan rumus yang dinyatakan 
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oleh Suharsimi Arikunto (1993; 210)  

                             
Lu

Lu

NN

RR
D




  

Dimana  :   D = Indeks kesukaran soal 

NL = Number lower = Jumlah siswa yang termasuk kelompok 

bawah. 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

              0,00 – 0,30    Soal Sukar 

0,30 – 0,70    Soal sedang 

0,70 – 1,00     Soal mudah  

Hasil perhitungan indek kesukaran dapat dilihat dalam lampiran 5. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kemampuan awal, 

dan instrumen hasil belajar. Data kemampuan awal dikumpulkan melalui tes pilihan ganda 

sebelum pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan data hasil belajar diperoleh dengan tes 

pilihan ganda setelah pembelajaran dilaksanakan pada akhir  penelitian. 

G. Analisis data 

Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis varian faktorial 2x3x2 

(Kleinbaum & Kupper, 1978). Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan nilai 

rata-rata dan simpangan baku. Nilai rata-rata dan simpangan baku yang akan 

dideskripsikan meliputi nilai rata-rata dan simpangan baku miskonsepsi, dan hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran. 

Analisis varian faktorial 2x3x2 digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji 

prasyarat analisis varian faktorial menggunakan analisis residual (Kleinbaum & Kupper, 

1978; Weisberg, 1980) sebagai uji asumsi linieritas, homogenitas, dan normalitas. Akan 

tetapi akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya asumsi-asumsi sehubungan dengan 
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ANAVA tidak terlalu jelek, dengan perkataan lain penyimpangan-penyimpangan  yang 

terjadi dari asumsi tidak terlalu berbahaya (Sudjana, 1991;50). 

Sebagai unit analisis dalam anava factorial 2x3x2 tersebut adalah enam kelompok 

sampel yang terlibat dalam kelompok-kelompok eksperimen dan kelompok-kelompok 

kontrol. Teknik analisis menggunakan program analisis statistik SPSS-PC atau 

menggunakan perhitungan  manual seperti program Exell. Pengujian hipotesis nol 

dilakukan  pada taraf signitikansi 5%. Untuk mendapatkan nilai F dari anava faktorial 

2x3x2 dapat dilakukan dengan perhitungan pada table 3.3 (Sudjana, 1991 ; 131) 

Tabel 3.3  Distribusi probabilitas pengujian uji F 

Sumber 

variasi 

dk JK KT F 

Hitung Tabel 

Rata-rata 1 Ry R   

 

 

 

F(0,05)( 1)(2)  

 

Perlakuan :     

A (a-1) Ay A A/E 

B (b-1) By B B/E 

C (c-1) Cy C C/E 

AB (a-1)(b-1) ABy AB AB/E 

AB (a-1)(c-1) ACy AC AC/E 

AB (b-1)(c-1) BCy BC BC/E 

ABC (a-1)(b-1)(c-1 ABCy ABC ABC/E 

Kekeliruan  abc(n-1) Ey E  

Jumlah abcn  2Y     

Dengan kriteria pengujian hipotesis adalah : 05,0 ; Ft =  F(0,05)( 1)(2)  

Tolak Ho jika Fo > Ft 

Terima Ho jika Fo   Ft 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi Data Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Graphics Organizer yang diterapkan pada pembelajaran kooperatif teknik 

STAD, MURDER, dan GI yang  mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Untuk memenuhi  tujuan penelitian di atas, maka data hasil belajar yang diperoleh 

mealului penelitian dikelompokkan sesuai dengan tes kemampuan awal siswa dengan 

menggunakan tes diagnostik. Hasil tes diagnostik yang diperoleh untuk masing-masing 

sekolah sampel yang diperoleh siswa dipaparkan dalam tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Deskripsi Data Kemampuan Awal Siswa 

kelas X8 X7 X6 X4 X3 X2 X8 X7 X6 X5 X4 X3

siswa ke- Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score

1 13 15 17 16 16 14 16 14 15 13 14 12

2 13 14 16 14 15 14 16 12 15 12 13 12

3 13 12 13 14 14 14 15 12 14 12 13 11

4 13 11 13 14 13 14 15 10 14 11 12 11

5 13 11 13 13 13 13 15 10 13 10 12 10

6 13 11 13 13 12 13 15 10 12 10 12 10

7 13 11 13 13 12 13 14 10 12 10 12 10

8 13 11 12 13 12 13 14 10 12 10 12 9

9 12 11 12 13 11 13 14 10 12 10 12 9 TINGGI

10 12 11 12 12 11 13 13 10 12 10 11 9

11 12 10 12 12 11 13 13 10 11 10 11 9

12 12 10 12 12 10 13 11 10 11 10 11 9

13 12 10 12 12 10 13 11 10 11 9 11 9

14 11 10 11 12 10 12 11 10 10 9 11 9

15 11 10 11 12 10 11 11 9 10 9 10 9

16 11 10 11 12 10 11 11 9 10 9 10 8

17 11 10 11 12 10 11 10 9 9 9 10 8

18 10 10 11 11 9 11 10 9 9 9 10 8

19 10 10 11 11 9 11 10 9 9 8 9 8

20 9 10 11 11 9 11 10 9 9 8 9 8

21 9 10 10 11 9 11 9 9 8 8 9 8

22 9 9 10 10 8 10 9 9 8 8 9 8

23 9 9 10 10 8 10 9 9 8 8 8 7

24 9 9 10 10 8 10 9 9 8 8 8 7

25 9 9 10 10 8 10 8 9 8 8 8 7

26 8 9 10 9 8 10 8 9 7 8 8 7

27 8 9 10 9 7 9 8 9 7 8 8 7

28 8 8 10 9 7 9 8 9 7 8 8 7

29 7 8 9 9 7 9 8 8 7 7 8 7 RENDAH 

30 7 8 9 9 7 9 8 8 7 7 8 6

31 7 8 9 9 7 9 8 8 7 7 8 6

32 7 8 9 8 7 9 7 8 6 7 8 6

33 7 8 9 8 6 8 7 8 6 7 7 6

34 7 8 8 8 6 8 7 8 6 7 7 6

35 7 8 8 8 6 8 7 8 6 5 7 6

36 6 8 7 7 6 8 6 7 6 5 6 6

37 6 8 7 7 6 7 6 7 5 5 6 6

38 6 7 7 7 5 6 6 7 5 5 6 5

39 6 7 6 6 5 6 6 7 5 4 5 5

40 5 6 5 6 5 6 4 6 5 2 5 4

KEMAMP AWAL 

SMAN 4 PADANG SMAN 8 PADANG

X  
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Data kemampuan awal siswa yang diperoleh dikelompokkan dalam  kategori 

kemampuan awal tinggi dan rendah.   Kemudian nilai tes hasil belajar yang diperoleh 

siswa ditabelkan berdasarkan kemampuan awal siswa kategori tinggi dan rendah. Data 

hasil belajar untuk kelompok sekolah sampel yang kategori tinggi yaitu SMAN 4 Padang  

dipaparkan dalam tabel 4.2.  

Tabel 4.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian SMA N 4 Padang   

NO

Pemb.Kooperatif 

(B) STAD (B1)
MURDER 

(B2)
GI (B3) STAD (B1)

MURDER 

(B2)
GI (B3)

1 50             67            87            50            60              70            
2 57             70            57            57            60              70            
3 60             67            80            20            67              80            
4 57             67            80            37            67              85            
5 47             67            80            50            50              45            
6 57             70            50            57            57              55            
7 57             60            90            50            57              60            
8 47             70            70            67            60              65            
9 60             67            77            70            40              75            
10 67             60            57            70            57              65            
11 57             60            47            37            60              75            
12 TINGGI (C1) 60             40            60            57            45              60            
13 50             57            30            47            47              75            
14 57             70            77            70            77              45            
15 K 50             57            77            37            67              55            
16 E 67             57            70            47            40              50            
17 M 87             50            60            60            40              65            
18 A 47             60            70            70            40              65            
19 M 57             57            87            50            50              70            
20 P 60             67            67            60            57              60            

U 1148 1237 1372 1061 1096 1290

1 A 37             67            77            37            77              80            
2 N 37             60            80            70            57              67            
3 47             60            80            37            60              70            
4 A 70             67            77            57            67              60            
5 W 30             77            90            60            50              70            
6 A 77             57            80            65            57              47            
7 L 60             57            80            70            47              47            
8 57             70            50            60            57              80            
9 C 57             60            87            30            67              60            

10 50             50            70            37            50              60            
11 47             57            57            60            60              47            
12 RENDAH (C2) 47             67            27            37            50              67            
13 57             50            47            50            27              80            
14 70             70            37            40            37              77            
15 50             67            37            67            47              47            
16 50             50            50            60            70              47            
17 60             57            70            35            57              67            
18 60             37            77            45            50              67            
19 40             40            90            60            67              57            
20 60             60            77            67            60              67            

1061 1178 1339 1043 1111 1261

MODEL PEMBELAJARAN  (A)

GO (A1) KONVENSIONAL (A2)
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Data hasil belajar untuk kelompok sekolah sampel yang kategori rendah  yaitu SMAN 8 

Padang  dipaparkan dalam tabel 4.3.  

Tabel 4.3. Deskripsi Data Hasil Penelitian SMA N 8 Padang   

Pemb.Kooperatif 

(B) STAD (B1)
MURDER 

(B2)
GI (B3) STAD (B1)

MURDER 

(B2)
GI (B3)

63             70            77            37            57              33            
47             67            70            40            60              20            
47             83            70            40            60              43            
37             67            77            33            73              33            
47             53            83            37            63              33            
43             60            60            43            60              27            
43             50            40            33            57              23            

TINGGI (C1) 23             60            40            40            67              27            

K 70             67            50            40            50              33            
E 47             70            77            27            50              33            
M 33             43            40            40            77              33            
A 43             53            70            47            57              27            
M 53             67            47            37            67              27            
P 40             73            77            33            53              27            
U 50             50            73            43            47              27            
A 30             57            63            40            47              30            

N 57             63            67            47            57              27            
37             57            47            40            77              27            
57             50            57            63            57              23            

A 57             47            57            47            53              33            

W 923 1207 1242 807 1189 586
A 30             57            57            43            73              33            
L 30             70            33            47            57              30            

50             53            57            30            53              30            
( C ) 60             63            40            23            60              27            

43             67            37            30            60              17            
30             50            40            33            57              30            
30             43            57            53            67              23            
47             60            70            33            47              30            
33             40            70            40            57              27            

RENDAH (C2) 37             60            40            27            43              30            

37             33            40            37            57              30            
43             57            27            20            55              27            
17             47            70            37            45              30            
43             63            37            33            48              33            
27             37            40            37            43              30            
43             47            37            50            36              30            
30             27            33            50            57              30            
43             53            33            43            53              37            
57             50            17            43            33              33            
33             53            70            37            57              33            

763 1030 905 746 1058 590

MODEL PEMBELAJARAN  (A)

GO (A1) KONVENSIONAL (A2)
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Data hasil belajar untuk kelompok sekolah sampel secara keseluruhan dipaparkan dalam 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pemb.Kooperatif 

(B) STAD (B1)
MURDER 

(B2)
GI (B3) STAD (B1)

MURDER 

(B2)
GI (B3)

1 2 3 4 5 6 7
Kemampuan Awal 50             67            87            50            60              70            

(  C  ) 57             70            57            57            60              70            
60             67            80            20            67              80            
57             67            80            37            67              85            
47             67            80            50            50              45            
57             70            50            57            57              55            
57             60            90            50            57              60            
47             70            70            67            60              65            
60             67            77            70            40              75            
67             60            57            70            57              65            
57             60            47            37            60              75            

TINGGI (C1) 60             40            60            57            45              60            
50             57            30            47            47              75            
57             70            77            70            77              45            
50             57            77            37            67              55            
67             57            70            47            40              50            
87             50            60            60            40              65            
47             60            70            70            40              65            
57             57            87            50            50              70            
60             67            67            60            57              60            
63             70            77            37            57              33            
47             67            70            40            60              20            

47             83            70            40            60              43            
37             67            77            33            73              33            
47             53            83            37            63              33            
43             60            60            43            60              27            
43             50            40            33            57              23            
23             60            40            40            67              27            
70             67            50            40            50              33            
47             70            77            27            50              33            
33             43            40            40            77              33            
43             53            70            47            57              27            
53             67            47            37            67              27            
40             73            77            33            53              27            
50             50            73            43            47              27            
30             57            63            40            47              30            
57             63            67            47            57              27            
37             57            47            40            77              27            
57             50            57            63            57              23            
57             47            57            47            53              33            

MODEL PEMBELAJARAN  (A)

GO (A1) KONVENSIONAL (A2)
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1 2 3 4 5 6 7

37             67            77            37            77              80            
37             60            80            70            57              67            
47             60            80            37            60              70            
70             67            77            57            67              60            
30             77            90            60            50              70            
77             57            80            65            57              47            
60             57            80            70            47              47            
57             70            50            60            57              80            
57             60            87            30            67              60            
50             50            70            37            50              60            
47             57            57            60            60              47            

RENDAH (C2) 47             67            27            37            50              67            
57             50            47            50            27              80            
70             70            37            40            37              77            
50             67            37            67            47              47            
50             50            50            60            70              47            
60             57            70            35            57              67            
60             37            77            45            50              67            
40             40            90            60            67              57            
60             60            77            67            60              67            
30             57            57            43            73              33            
30             70            33            47            57              30            
50             53            57            30            53              30            
60             63            40            23            60              27            
43             67            37            30            60              17            
30             50            40            33            57              30            
30             43            57            53            67              23            
47             60            70            33            47              30            
33             40            70            40            57              27            
37             60            40            27            43              30            
37             33            40            37            57              30            
43             57            27            20            55              27            
17             47            70            37            45              30            
43             63            37            33            48              33            
27             37            40            37            43              30            
43             47            37            50            36              30            
30             27            33            50            57              30            
43             53            33            43            53              37            
57             50            17            43            33              33            
33             53            70            37            57              33             

 

B. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.2, 4.3, dan 4.4, maka dilakukan 

perhitungan untuk menguji 7 hipotesis menggunakan anava faktorial 2 x 3 x 2. Hasil 

perhitungan untuk masing-masing sekolah sampel dengan menggunakan  anava faktorial 

adalah sebagai berikut :  
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1. Uji hipotesis untuk sekolah sampel kategori tinggi tabel 4.2 diperoleh  hasil 

perhitungan pada tabel 4.5 berikut :  

Tabel 4.5.  Hasil Perhitungan Anava Faktorial 2x3x2 Untuk SMAN 4 Padang  

Sumber 

variasi

Jumlah Kuadrat dk JLH 

KUADRAT 

RATA

hitung Tabel Ket

Rata-

rata

839764.38 1

A 931.42 1 931.42 5.99 3,00 Fh > Ft Hi diterima

B 5854.97 2 2927.48 18.84 3,84 Fh > Ft Hi diterima

C 183.75 1 183.75 1.18 3,00 Fh > Ft Ho diterima

AB 66.59 2 33.30 0.21 3,00 Fh > Ft Ho diterima

 AC 89.55 1 89.55 0.58 2,37 Fh > Ft Ho diterima

BC 24.47 2 12.24 0.08 3,00 Fh < Ft Ho diterima

ABC 39.55 2 19.78 0.13 2,37 Fh < Ft Ho diterima

Kekelirun 35434.74 228 155.42

jumlah 882389.42 240

F-hitung = 5.99                         untuk dk 1 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 18.84                       untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 1.18                         untuk dk 1 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 0.21                         untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 0.58                         untuk dk 1 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 0.08                         untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 0.13                         untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F
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2. Uji hipotesis untuk sekolah sampel kategori rendah tabel 4.3 diperoleh  hasil 

perhitungan pada tabel 4.6 berikut :  

Tabel 4.6.  Hasil Perhitungan Anava Faktorial 2x3x2 Untuk SMAN 8 Padang  

Sumber 

variasi

Jumlah Kuadrat dk JLH 

KUADRAT 

RATA

hitung Tabel Ket

Rata-rata 508373.74 1

A 4995.94 1 4995.94 46.84 3,00 Fh > Ft Hi diterima

B 12097.05 2 6048.53 56.71 3,84 Fh > Ft Hi diterima

C 3098.89 1 3098.89 29.06 3,00 Fh > Ft Hi diterima

AB 7014.20 2 3507.10 32.88 3,00 Fh > Ft Hi diterima

 AC 985.77 1 985.77 9.24 2,37 Fh > Ft Hi diterima

BC 86.40 2 43.20 0.41 3,00 Fh < Ft Ho diterima

ABC 618.10 2 309.05 2.90 2,37 Fh < Ft Hi diterima

Kekelirun 24316.47 228 106.65

jumlah 561586.56 240

F-hitung = 46.84                       untuk dk 1 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 56.71                       untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 29.06                       untuk dk 1 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 32.88                       untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 9.24                         untuk dk 1 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 0.41                         untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F-hitung = 2.90                         untuk dk 2 DAN 228  pada alpha = 0.05

F
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3. Uji hipotesis untuk sekolah sampel keseluruhan  tabel 4.4 diperoleh  hasil perhitungan 

pada tabel 4.7 berikut :  

Tabel 4.7.  Hasil Perhitungan Anava faktorial 2x3x2 Untuk 7 Hipotesis  

Sumber 

variasi

Jumlah 

Kuadrat

dk JLH 

KUADRAT 

RATA

hitung Tabel Ket

Rata-rata 1327455.75 1

A 5120.83 1 5120.83 24.79 3,00 Fh > Ft Hi diterima

B 7809.32 2 3904.66 18.90 3,84 Fh > Ft Hi diterima

C 2395.92 1 2395.92 11.60 3,00 Fh > Ft Hi diterima

AB 3480.94 2 1740.47 8.42 3,00 Fh > Ft Hi diterima

 AC 834.77 1 834.77 4.04 2,37 Fh > Ft Hi diterima

BC 15.16 2 7.58 0.04 3,00 Fh < Ft Ho diterima

ABC 173.08 2 86.54 0.42 2,37 Fh < Ft Ho diterima

Kekelirun 96690.22 468 206.60

jumlah 1443975.98 480

F-hitung = 24.79         untuk dk 1 dengan kekeliruan 468  alpha = 0.05

F-hitung = 18.90         untuk dk 2 dengan kekeliruan 468  alpha = 0.05

F-hitung = 11.60         untuk dk 1 dengan kekeliruan 468  alpha = 0.05

F-hitung = 8.42           untuk dk 2 dengan kekeliruan 468  alpha = 0.05

F-hitung = 4.04           untuk dk 1 dengan kekeliruan 468  alpha = 0.05

F-hitung = 0.04           untuk dk 2 dengan kekeliruan 468  alpha = 0.05

F-hitung = 0.42           untuk dk 2 dengan kekeliruan 468  alpha = 0.05

F

 

Uji Hipotesis : 

1. Hi diterima :  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran GO dan Konvensional 

2. Hi diterima :  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan Pembelajaran 

Kooperatif Teknik STAD, MURDER, dan GI  

3. Hi diterima:   Terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mempunyai kemampuan 

awal Tinggi dan rendah.  

4. Hi diterima :  Terdapat interaksi antara Model Pembelajaran GO dan Konvensional 
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dengan Pembelajaran Kooperatif  

5. Hi diterima :  Terdapat interaksi antara Model Pembelajaran GO dengan kemampuan awal 

siswa  

6. Ho diterima :  Tidak terdapat interaksi antara Pembelajaran Kooperatif dengan 

kemampuan awal siswa  

7. Ho diterima :  Tidak terdapat interaksi antara Model Pembelajaran GO, Pembeajaran 

Kooeraptif dan kemampuan awal siswa  

 

Hasil perhitungan pada tabel  4.5 dengan taraf signifikansi 0,05 dapat  

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis yang berhubungan dengan main efect (tiga hipotesis) hanya dua 

hipotesis yang  diterima yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 2 karena Fhitung > Ftabel . 

Hal ini berarti bahwa kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

GO menghasilkan perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan kelompok 

siswa yang diajar melalui kelompok siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional (Hipotesis 1). Kelompok siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran GO dalam pembelajaran 

kooperatif secara signifikan menghasilkan hasil belajar yang berbeda dengan 

siswa yang diajar melalui model pembelajaran konvensional yang menggunakan 

teknik kooperatif (Hipotesis 2). Sedangkan untuk kelompok siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi, hasil belajarnya tidak berbeda dengan  

hasil belajar kelompok siswa yang berkemampuan rendah (Hipotesis 3).  

2. Empat hipotesis nol yang berhubungan dengan interaction effect (4 hipotesis) 

semuanya  diterima. Hal ini berarti  tidak terdapat   interaksi antara Model 

Pembelajaran GO dan Konvensional dengan Pembelajaran Kooperatif (hipotesis 

4), tidak terdapat interaksi antara Model Pembelajaran GO dengan kemampuan 

awal siswa (Hipotesis 5), tidak terdapat interaksi antara pembelajaran kooperatif 

teknik STAD, MURDER, dan GI yang diajar melalui model pembelajaran 

graphics organizer dan konvensional terhadap kemampuan awal siswa 

(hipotesis 6), dan tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran GO, 
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pembeajaran kooperatif dan kemampuan awal siswa (hipotesis 7).  

Hasil perhitungan pada tabel  4.6 dengan taraf signifikansi 0,05 dapat  

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis yang berhubungan dengan main efect (tiga hipotesis) semua  diterima 

yaitu hipotesis 1, 2, dan 3 karena Fhitung > Ftabel . Hal ini berarti bahwa kelompok 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran GO menghasilkan perbedaan 

hasil belajar yang signifikan dengan kelompok siswa yang diajar melalui 

kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

(Hipotesis 1). Kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran GO dalam pembelajaran kooperatif secara signifikan 

menghasilkan hasil belajar yang berbeda dengan siswa yang diajar melalui 

model pembelajaran konvensional yang menggunakan teknik kooperatif 

(Hipotesis 2). Kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi, hasil 

belajarnya lebih tinggi daripada hasil belajar kelompok siswa yang 

berkemampuan rendah (Hipotesis 3).  

2. Empat hipotesis nol yang berhubungan dengan interaction effect (4 hipotesis), 

tiga diantaranya ditolak. Tiga hipotesis nol yang ditolak adalah hipotesis 4, 5, 

dan 7. Hal ini berarti  terdapat   interaksi antara Model Pembelajaran GO dan 

Konvensional dengan Pembelajaran Kooperatif (hipotesis 4), terdapat interaksi 

antara Model Pembelajaran GO dengan kemampuan awal siswa (Hipotesis 5), 

terdapat interaksi antara model pembelajaran GO, pembeajaran kooperatif dan 

kemampuan awal siswa (hipotesis 7). Sedangakan hipotesis 6 tidak terdapat 

interaksi antara pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI yang 

diajar melalui model pembelajaran graphics organizer dan konvensional 

terhadap kemampuan awal siswa.   

Hasil perhitungan pada tabel  4.7 dengan taraf signifikansi 0,05 dapat  

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis yang berhubungan dengan main efect (tiga hipotesis) semuanya 

diterima karena Fhitung > Ftabel . Hal ini berarti bahwa kelompok siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran GO menghasilkan perbedaan hasil belajar yang 
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signifikan dengan kelompok siswa yang diajar melalui kelompok siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional (Hipotesis 1). Sedangkan 

kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran GO 

dalam pembelajaran kooperatif secara signifikan menghasilkan hasil belajar 

yang berbeda dengan siswa yang diajar melalui model pembelajaran 

konvensional yang menggunakan teknik kooperatif (Hipotesis 2). Kelompok 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi  menghasilkan hasil belajar 

yang lebih tinggi dari kelompok siswa yang berkemampuan rendah (Hipotesis 

3).  

2. Empat hipotesis nol yang berhubungan dengan interaction effect, dua  

diantaranya  diterima dan dua ditolak. Hipotesis nol  yang diterima adalah 

hipotesis 6 dan hipotesis 7. Berarti hipotesis 6 tidak terdapat interaksi antara 

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI yang diajar melalui 

model pembelajaran graphics organizer dan konvensional terhadap kemampuan 

awal siswa, dan hipotesis 7 tidak terdapat interaksi antara Model Pembelajaran 

GO, Pembeajaran Kooeraptif dan kemampuan awal siswa. Sedangkan dua  

hipotesis kerja yang diterima berhubungan dengan   interaksi antara Model 

Pembelajaran GO dan Konvensional dengan Pembelajaran Kooperatif (hipotesis 

4) dan interaksi antara Model Pembelajaran GO dengan kemampuan awal 

siswa (Hipotesis 5)  

C.  Pembahasan 

Penelitian ini secara empirik menunjukkan bahwa pengajaran dengan 

menggunakan model graphics organizer menghasilkan hasil belajar yang lebih tinggi 

dari tanpa pemberian graphics organizer (konvensional). Penggunaan graphics organizer 

ternyata cukup membantu  siswa  dalam memahami hirarkhi konsep-konsep fisika 

terutama diberikan dalam awal pembelajaran dan digunakan dalam pembelajaran 

kooperatif. Model-model graphics organizer yang diajarkan membuat siswa lebih 

memahami dari pada siswa yang langsung diajarkan dengan secara biasa, dimana guru 

langsung untuk masuk ke materi pelajaran tanpa memperhatikan jaringan konsep 

terlebih dahulu. Hasil yang diperoleh ini, mempunyai dampak pada hasil belajar siswa. 
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Kemudian  pembelajaran kooperatif yang digunakan tanpa memperhitungkan pengaruh 

graphics organizer dan kemampuan awal juga berpengaruh pada hasil belajar, hal ini 

disebabkan karena dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok kecil 

yang membawa siswa dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya dengan bantuan 

guru. Pembelajaran kooperatif tidak hanya lebih baik dalam pemerolehan dan retensi isi 

pelajaran, tetapi juga memajukan keterampilan-keterampilan interpersonal dan berpikir 

yang lebih baik. Kunci utama dari pembelajaran ini adalah adanya lima yang menjadi 

kunci sukses dalam pembelajaran yaitu : (1) saling ketergantungan secara positif, (2) 

tanggung jawab individu, (3) interaksi tatap muka, (4) keterampilan-keterampilan 

kolaboratif, dan (5) pemrosesan interaksi-interaksi kelompok. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 4.5 dan 4,6 di atas,  bahwa hipotesis 1 

dan hipotesis 2 diterima secara signifikan pada taraf alpha 0,05. Hal ini berarti bahwa 

pembelajaran dengan graphics organizer yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif 

sangat membantu siswa untuk memahami jalinan konsep-konsep fisika secara baik dan 

juga siswa mampu untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna sehingga hasil 

belajarnya berbeda dengan kelas yang diajar melalui pembelajaran konvensional. 

Sedangkan pada hipotesis 3, untuk sekolah kategori tinggi hipotesis nolnya diterima 

sedangkan untuk sekolah kategori rendah ditolak. Hal ini berarti bahwa untuk sekolah 

kategori tinggi, kemampuan awal tidak berpengaruh terhadap pembelajaran graphics 

organizer, hal ini disebabkan karena siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah kalau 

diajar dengan model  pembelajaran graphics organizer dan  konvensional tidak 

mempengaruhi hasil belajar yang dicapainya. Sedangkan untuk sekolah kategori rendah, 

kemampuan awal sangat berpengaruh terhadap penerimaan pembelajaran di dalam kelas, 

hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang 

berkemampuan awal tinggi dan rendah.  

Untu interaksi antara AXB sekolah kategori tinggi dan rendah juga berbeda.  

Untuk sekolah kategori tinggi menunjukkan  bahwa interaksi hasil belajar antara rata-

rata A1 dan  A2  untuk level B1, B2, dan B3 tidak berbeda pada taraf  signifikansi  alpha 

0,05. Hal ini berarti bahwa pada sekolah kategori tinggi tidak ada pengaruhnya 

penggunaan graphics organizer dalam pembelajaran kooperatif. Sedangkan untuk 

sekolah kategori rendah  menunjukkan  bahwa interaksi hasil belajar antara rata-rata A1 
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dan  A2  untuk level B1, B2, dan B3 berbeda nyata. Hal ini dapat dikatakan bahwa  

terdapat perbedaan   hasil belajar antara A1 dan A2 dengan B1, B2 dan B3.  Interaksi 

antara model pembelajaran graphics organizer yang diterapkan dalam pembelajaran 

kooperatif yang signifikan menunjukkan  terdapat  perbedaan antara rata-rata hasil 

belajar penggunaan graphics organizer dan pembelajaran konvensional untuk kelompok 

siswa yang diajar melalui pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI. 

Dengan hasil ini dapat juga dikatakan bahwa  pengaruh penggunaan graphics organizer 

dan tanpa graphics organizer yang diajar melalui pembelajaran kooperatif teknik STAD, 

MURDER, dan GI. terdapat perbedaan  hasil belajar yang signifikan tanpa 

memperhatikan kemampuan awal siswa.   

Interaksi antara AXC pada sekolah tinggi dan rendah juga berbeda. Untuk 

sekolah tinggi tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer 

terhadap kemampuan awal siswa pada taraf signifikan alpha 0,05. Hal ini  menunjukkan 

bahwa  penggunaan model pembelajaran graphics organizer tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan awal siswa.  Sedangkan pada sekolah kategori rendah terdapat interaksi 

antara pembelajaran dengan model pembelajaran graphics organizer terhadap 

kemampuan awal siswa pada taraf signifikan alpha 0,05. Hal ini berarti bahwa dengan 

pembelajaran graphics organizer pada siswa yang mempunyai kemampuan awal yang 

berbeda akan sangat berpengaruh. Tingkatan perbedaan hasil belajar antara kelompok 

siswa yang diajar melalui model pembelajaran graphics organizer dan konvensional 

tidak sama  untuk kelompok siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan 

rendah. 

Interaksi antara BXC untuk sekolah kategori tinggi dan rendah  tidak signifikan 

pada alpha 0,05. Hal ini  menunjukkan  bahwa perbedaan antara rata-rata B1, B2, dan B3 

untuk level C1 dengan B1, B2, dan B3 untuk level C2  tidak terdapat perbedaan. Dengan 

hasil ini dapat juga dikatakan bahwa  pengaruh B, perbedaan antara  B1, B2, dan B3 

adalah dependen pada C, sehingga tidak terdapat perbedaan  nyata  antara  B1,  B2, dan 

B3  dengan  C pada level C1 dan C2. 

Interaksi antara pembelajaran kooperatif dan kemampuan awal siswa yang tidak 

signifikan menunjukkan  bahwa perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelompok  siswa 

yang diajar dengan pembelajaran kooperatif dengan memperhatikan kemampuan awal 
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siswa tidak  berbeda nyata. Dengan hasil ini dapat juga dikatakan bahwa  tidak ada 

interaksi antara pembelajaran kooperatif terhadap kemampuan awal siswa.  

Interaksi antara AxBxC pada sekolah kategori tinggi dan rendah juga berbeda. 

Untuk sekolah kategori tinggi, interaksi AxBxC tidak signifikan pada taraf signifikansi 

alpha 0,05. Hal ini berarti tidak ada interaksi antara model pembelajaran graphics 

organizer, pembelajaran kooperatif dan kemampuan awal dalam mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Sedangkan pada sekolah kategori rendah, interaksi AxBxC signifikan pada 

taraf signifikansi alpha 0,05. Hal ini berarti terdapat  interaksi antara model 

pembelajaran graphics organizer, pembelajaran kooperatif dan kemampuan awal dalam 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Untuk pembahasan pada table 4.7 di atas,  bahwa hipotesis 1, 2 dan hipotesis 2 

diterima secara signifikan pada taraf alpha 0,05. Hal ini berarti bahwa pembelajaran 

dengan graphics organizer yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif sangat 

membantu siswa untuk memahami jalinan konsep-konsep fisika secara baik dan juga 

siswa mampu untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna sehingga hasil 

belajarnya berbeda dengan kelas yang diajar melalui pembelajaran konvensional. 

Kemampuan awal juga  berpengaruh terhadap pembelajaran graphics organizer, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang 

berkemampuan awal tinggi dan rendah.  

Interaksi antara AXB  yang signifikan pada taraf alpha 0,05 menunjukkan  bahwa 

interaksi hasil belajar antara rata-rata A1 dan  A2  untuk level B1, B2, dan B3 berbeda 

nyata. Hal ini dapat dikatakan bahwa  terdapat perbedaan   hasil belajar antara A1 dan 

A2 dengan B1, B2 dan B3.  Interaksi antara model pembelajaran graphics organizer 

yang diterapkan dalam pembelajaran kooperatif yang signifikan menunjukkan  terdapat  

perbedaan antara rata-rata penggunaan graphics organizer dan pembelajaran 

konvensional untuk kelompok siswa yang diajar melalui pembelajaran kooperatif teknik 

STAD, MURDER, dan GI. Dengan hasil ini dapat juga dikatakan bahwa  pengaruh 

penggunaan graphics organizer dan tanpa graphics organizer yang diajar melalui 

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI. terdapat perbedaan  hasil 

belajar tanpa memperhatikan kemampuan awal siswa.   
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Interaksi antara AXC adalah  signifikan pada alpha 0,05. Ini menunjukkan bahwa  

penggunaan model pembelajaran graphics organizer dependen pada faktor C. Interaksi 

antara model pembelajaran graphics organizer dengan kemampuan awal signifikan. 

Tingkatan perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang diajar melalui model 

pembelajaran graphics organizer dan konvensional tidak sama  untuk kelompok siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan rendah. 

 Interaksi antara BXC  tidak signifikan pada alpha 0,05 menunjukkan  bahwa 

perbedaan antara rata-rata B1, B2, dan B3 untuk level C1 dengan B1, B2, dan B3 untuk 

level C2  tidak terdapat perbedaan. Dengan hasil ini dapat juga dikatakan bahwa  

pengaruh B, perbedaan antara  B1, B2, dan B3 adalah dependen pada C, sehingga tidak 

terdapat perbedaan  nyata  antara  B1,  B2, dan B3  dengan  C pada level C1 dan C2. 

Interaksi antara pembelajaran kooperatif dan kemampuan awal siswa yang 

signifikan menunjukkan  bahwa perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelompok  siswa 

yang diajar dengan pembelajaran kooperatif dengan memperhatikan kemampuan awal 

siswa tidak  berbeda nyata. Dengan hasil ini dapat juga dikatakan bahwa  tidak ada 

interaksi antara pembelajaran kooperatif terhadap kemampuan awal siswa.  

Begitu juga tidak ada interaksi antara AXBXC.  Jadi tidak ada interaksi antara 

model pembelajaran graphics organizer, pembelajaran kooperatif dan kemampuan awal 

dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diungkapakan dalam Bab 4 dapat 

diambil kesimpulan : 

15. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran graphics 

organizer  dengan model pembelajaran konvensional dalam matapelajaran fisika di SMA 

Negeri Kota Padang pada taraf  signifikansi alpha 0,05, baik untuk sekolah kategori tinggi,  

rendah,  dan gabungan keduanya. 

16. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan  pembelajaran 

kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI dalam  pembelajaran graphics organizer dan  

pembelajaran konvensional dalam  matapelajaran fisika di SMA Negeri Kota Padang pada 

taraf signifikansi alpha 0,05, baik untuk sekolah kategori tinggi,  rendah,  dan gabungan 

keduanya. 

17. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah 

menggunakan pembelajaran model pembelajaran graphics organizer melalui  pembelajaran 

kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI  dalam matapelajaran fisika di SMA Negeri 

Kota Padang pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk sekolah kategori rendah  dan gabungan 

keduanya. 

18. Terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan pembelajaran 

konvensional  dengan pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI  dalam 

matapelajaran fisika di SMA Negeri Kota Padang pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk 

sekolah kategori rendah  dan gabungan keduanya. 

19.  Terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan konvensional 

terhadap kemampuan awal siswa dalam matapelajaran fisika di SMA Negeri Kota Padang 

pada taraf signifikansi alpha 0,05 untuk sekolah kategori rendah  dan gabungan keduanya. 

20. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI 

yang diajar melalui model pembelajaran graphics organizer dan konvensional terhadap 
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kemampuan awal siswa dalam matapelajaran fisika di SMA Negeri Kota Padang pada taraf 

signifikansi alpha 0,05 untuk sekolah kategori tinggi, rendah dan gabungan keduanya. 

21. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran graphics organizer dan konvensional, 

pembelajaran kooperatif teknik STAD, MURDER, dan GI dengan kemampuan awal siswa 

dalam matapelajaran fisika di SMA Negeri Kota Padang pada taraf signifikansi alpha 0,05 

untuk sekolah kategori tinggi dan gabungan keduanya.  

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti menyarankan : 

1.  Penggunaan graphics organizer dalam membantu siswa memahami jalinan 

konsep fisika cukup relevan dengan kebutuhan Jurusan Fisika sehingga 

dapat dijadikan salah satu alternatif model PBM Fisika di SMA.  

2. Penerapan model pembelajaran graphics organizer di sekolah sangat 

diharapkan karena bisa membantu siswa  yang berkemampuan tinggi dan 

rendah.  

3. Dalam perkembangan IPTEK, model pembelajaran yang dikembangkan ini 

dapat membantu dalam memahami konsep-konsep penting dalam fisika. 

4.  Diharapkan  peneliti lain supaya bisa menggunakan model graphics 

organizer dalam cakupan materi yang lain  baik untuk tingkat SMP maupun 

SMA. 
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