
 

 

ABSTRAK 

 

Lisnayanti Supriati. “Penggunaan Media Pembelajaran Puzzle untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Energi 

dan Usaha” 

 

Berdasarkan hasil observasi yang di MTsN Ujungjaya Kabupaten Sumedang, 

terdapat fakta bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika khususnya 

materi energi dan usaha masih sangat rendah. Hal yang menjadi masalah adalah 

siswa tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran, karena siswa hanya 

menerima materi dari guru saja. Selain itu, penggunaan media pembelajaran 

masih belum maksimal dimanfaatkan oleh guru untuk membantu proses 

pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa kurang maksimal. 

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran fisika dengan menggunakan media pembelajaran puzzle pada materi 

energi dan usaha. (2) mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran puzzle pada materi energi dan usaha. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre experimental design. 

Penelitian dilakukan di MTsN Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan sampel 

sebanyak 26 siswa yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random 

sampling dengan cara diundi. Data mengenai keterlaksanaan aktivitas guru dan 

siswa diperoleh melalui lembar observasi, dan data hasil belajar siswa diperoleh 

menggunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Dari hasil penelitian data 

yang diperoleh: (1) keterlaksanaan pembelajaran fisika berdasarkan aktivitas guru 

dan siswa dari setiap pertemuan mengalami peningkatan. Presentase 

keterlaksanaan guru pada pertemuan kesatu sebesar 94% dan aktivitas siswa 

sebesar 87% dengan kategori sangat baik. sedangkan pertemuan kedua dan ketiga 

keterlaksanaan aktivitas guru sebesar 100% dan keterlaksanaan aktivitas siswa 

pada pertemuan kedua sebesar 93% dan ketiga sebesar 100% dengan kategori 

sangat baik. (2) hasil belajar siswa berdasarkan indeks normal gain sebesar 0,56 

termasuk kategori sedang. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji 

wilcoxon didapat nilai Zhitung (4,46) > Ztabel (1,65), dengan α = 0,05. Dengan 

demikian terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran puzzle di kelas VIII-A 

MTsN Ujungjaya Kabupaten Sumedang. 

 


