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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan 

teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Perkembangan pesat di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dipicu oleh temuan di 

bidang fisika material melalui penemuan piranti mikroelektronika yang mampu 

memuat banyak informasi dengan ukuran kecil. Sebagai ilmu yang mempelajari 

fenomena alam, fisika juga memberikan pelajaran yang baik kepada manusia 

untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam. Pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan serta pengurangan dampak bencana alam tidak akan berjalan secara 

optimal tanpa pemahaman yang baik tentang fisika. (BSNP, 2006: 159). 

Mata pelajaran fisika pada tingkat SMA/MA dalam Standar Isi Badan 

Standar Nasional Pendidikan, diantaranya bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis 

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk 

menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara 

kualitataif dan kuantitatif. Selain itu, siswa diharapkan dapat menguasai konsep 

dan prinsip fisika serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan, 

dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 

yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. (BSNP, 

2006: 160). Mengacu pada uraian tersebut, pembelajaran yang dilakukan 

hendaknya merupakan proses balajar yang dibangun oleh guru untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa terhadap materi fisika. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

fisika di MAN Surade pada bulan Oktober 2012, diperoleh temuan bahwa 

kegiatan pembelajaran pada umumnya masih berpusat pada guru (teacher 

centered). Selain itu, pada proses pembelajaran guru jarang menggunakan media, 

dikarenakan sekolah memiliki keterbatasan dalam penyediaan media 

pembelajaran sehingga guru sulit melakukan variasi dalam pembelajaran. 

Akibatnya, siswa merasa jenuh dan kurang termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran fisika. Selanjutnya, diperoleh temuan bahwa nilai hasil ulangan 

harian siswa pada beberapa materi fisika masih dibawah KKM. KKM untuk mata 

pelajaran fisika kelas X di MAN Surade adalah 70. Berdasarkan nilai ulangan 

harian pada materi kalor, dari 40 siswa pada tahun sebelumnya, hanya 40% siswa 

yang lulus KKM, sedangkan 60% siswa belum mencapai KKM. Untuk mencapai 

nilai KKM ini guru sering mengadakan remedial. Temuan ini menujukkan bahwa 

penguasaan konsep siswa tergolong masih rendah, terlihat dari hasil belajar 

kognitif siswa masih rendah. Di bawah ini tabel yang menunjukkan nilai rata-rata 

ulangan harian fisika tahun ajaran 2011-2012 yang masih berada di bawah KKM. 

Tabel 1.1 

Nilai Rata-rata Ulangan Harian Mata Pelajaran Fisika 

Kelas X Semester Genap MAN Surade Tahun Ajaran 2011-2012 

No Materi Pokok KKM Nilai Rata-rata Ulangan Harian 

1 Alat-alat Optik 70 65 

2 Suhu dan Kalor 70 65 

3 Listrik Dinamis 70 63 

4 Gelombang Elektromagnetik 70 60 

Sumber: Guru Fisika MAN Surade 

 

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan 

siswa mampu menguasai atau memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang 
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diketahui, serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya. Konsep, 

prinsip, dan struktur pengetahuan serta pemecahan masalah merupakan hasil 

belajar yang penting pada ranah kognitif. Dengan demikian penguasaan konsep 

merupakan bagian dari hasil belajar pada ranah kognitif. Berdasarkan Taksonomi 

Bloom, domain kognitif meliputi   ,   ,   ,   ,   , dan    (Anderson dan 

Kwarthwohl, 2001: 67-68). Penguasaan konsep fisika merupakan tingkatan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa yang tidak hanya sekedar mengetahui 

konsep-konsep fisika, tetapi juga memahami dengan baik, yang ditunjukan oleh 

kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang terkait 

dengan konsep ataupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menguasai konsep fisika disebabkan 

oleh strategi pembelajaran yang diterapkan guru kurang sesuai dengan karakter 

konsepnya. Sebagai contoh kurang tepatnya strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru dalam proses pembelajaran adalah kecenderungan guru 

menyampaikan materi secara terus menerus tanpa memperhatikan daya serap 

siswa. 

Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk mengatasi 

hambatan dan kesulitan tersebut, antara lain dimulai dengan mengidentifikasi 

kesulitan siswa dalam memahami materi pembelajaran serta menggunakan 

metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan penggunaan 

media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

penguasaan konsep siswa.  Hal ini sejalan dengan pendapat Hamalik (Arsyad, 
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2011: 15) bahwa dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat 

penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dilaksanakan penelitian 

dengan menggunakan media pembelajaran video. Media video dapat 

diklasifikasikan sebagai media audio-visual. (Asyhar, 2011: 73). Media 

audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, atau 

media yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar. (Sutikno dan Rosyidah, 2009: 

51). Proses pembelajaran dengan menggunakan media video dapat membuat 

siswa menjadi semangat dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran, 

juga membuat guru melakukan variasi dalam pembelajaran. Selain itu, kegiatan 

pembelajaran berpusat pada siswa (student centre) dikarenakan pada proses 

pembelajaran dengan menggunakan media video ini siswa dituntut untuk 

memahami sendiri apa yang mereka lihat dan dengar di video pembelajaran. 

Video pembelajaran yang diberikan merupakan fasilitas yang diberikan kepada 

siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka akan 

memperoleh pemahaman yang mendalam dan mengarahkan siswa untuk aktif 

dalam melakukan aktivitas ilmiah sehingga mampu menemukan serta memahami 

dan menguasai konsep fisika. 

Penelitian tentang media video yang berhubungan dengan penguasaan 

konsep siswa telah dilakukan sebelumnya oleh Hendarto dkk (2012) yang 

menunjukkan bahwa media video mampu meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran kompetensi sistem starter kelas XII Teknik Kendaraan 

Ringan SMK. Selain itu diperkuat kembali dari hasil penelitian Sever et al., 
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(2010) menunjukan bahwa penggunaan media video pada praktikum di 

laboratorium mampu meningkatkan penguasaan konsep dan menerapkan 

pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian yang 

sama dilakukan oleh Agustina dan Novita (2012), hasilnya menunjukkan 

kelayakan penggunaan media video dapat melatih kemampuan memecahkan 

masalah siswa pada materi larutan asam basa dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Chan (2010) diperoleh 

bahwa penggunaan video dalam proses pembelajaran sangat menguntungkan bagi 

mahasiswa sebagai alat pendukung pembelajaran formal. Hal tersebut juga di 

ungkapkan oleh Kristanto (2011) penggunaan media video pembelajaran dalam 

uji coba lapangan mampu meningkatkan pemahaman materi dan sudah memenuhi 

kategori “sangat baik” dan layak digunakan dalam pembelajaran mata kuliah 

produksi media video/TV di Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video dapat meningkatkan prestasi 

belajar dan penguasaan konsep siswa, melatih kemampuan memecahkan masalah, 

sebagai alat pendukung pembelajaran formal dan meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Penelitian dengan menggunakan media video juga diharapakan 

dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi kalor. 

Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini ialah materi pokok 

kalor kelas X. Alasan pengambilan materi ini adalah dari hasil observasi yang 

telah dibahas sebelumnya bahwa nilai rata-rata siswa masih di bawah KKM untuk 

materi kalor. Selain itu, dinilai ada kecocokan untuk menggunakan media 
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pembelajaran video pada materi kalor, sehingga diharapkan bisa meningkatkan 

penguasaan konsep siswa pada materi kalor. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  maka akan dilaksanakan 

penelitian yang berjudul : “Penggunaan Media Pembelajaran Video untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Pada Materi Kalor” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran fisika dengan menggunakan 

media video pada materi kalor ? 

2. Apakah terdapat peningkatan penguasaan konsep siswa dengan 

menggunakan media video pada materi kalor ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Keterlaksanaan pembelajaran fisika dengan menggunakan media video pada 

materi kalor 

2. Peningkatan penguasaan konsep siswa dengan menggunakan media video 

pada materi kalor 

D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, efisien 

dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah: 
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1. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X-4 MAN Surade berjumlah 31 

orang. 

2. Materi yang dijadikan bahan penelitian adalah materi kalor meliputi 

perubahan wujud zat, perpindahan kalor dan asas black. 

3. Media pembelajaran yang digunakan adalah video. 

4. Penguasaan konsep yang diukur meliputi aspek  mengingat (  ), memahami 

(  ), mengaplikasikan (  ), dan menganalisis (  ) berdasarkan Taksonomi 

Bloom. 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

pembelajaran fisika, manfaat yang diharapkan: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu alternatif untuk mengetahui proses perkembangan 

penguasaan konsep siswa dengan menggunakan media video. Selain itu, sebagai 

pijakan untuk mengembangkan penelitiaan-penelitian media pembelajaran yang 

memungkinkan untuk melihat pengaruh media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran fisika. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi guru, sebagai alternatif inovasi dalam pembelajaran fisika 

sehingga guru lebih kreatif dan inovatif dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran. Manfaat bagi siswa, memberikan nuansa baru dengan 

menggunakan media video yang memungkinkan tiap siswa berkesempatan untuk 

meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep 
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siswa. Selain itu, bagi peneliti mendapatkan pengalaman langsung dan 

memberikan bekal sebagai calon guru. 

F. Definisi Operasional 

Agar istilah yang digunakan dalam penelitian ini tidak menimbulkan salah 

pengertian, maka perlu dijelaskan  beberapa istilah yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Media video dalam penelitian ini adalah media yang berisi pembelajaran 

materi kalor yang di dalamnya disajikan fenomena kalor seperti perubahan 

wujud zat, perpindahan kalor dan asas black. Pembelajaran dengan 

menggunakan media video terdiri dari tiga tahap yaitu pendahuluan, inti 

(eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi) dan penutup. Keterlaksanaan 

penggunaan media video diukur dan diamati melalui lembar observasi guru 

dan siswa. 

2. Penguasaan konsep terlihat dari nilai siswa yang diukur dengan 

menggunakan tes meliputi aspek mengingat (  ), memahami (  ), 

mengaplikasikan (  ), dan menganalisis (  ) berdasarkan Taksonomi 

Bloom. Tes untuk mengetahui penguasaan konsep siswa melalui pretes dan 

postes berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. 

3. Materi kalor memuat secara khusus sub materi perubahan wujud zat, 

perpindahan kalor dan penerapan asas black. Pokok bahasan kalor terdapat 

pada kurikulum MAN Surade yang diajarkan pada kelas X semester genap 

pada standar kompetensi keempat menerapkan konsep kalor dan prinsip 

konservasi energi pada berbagai perubahan energi. 
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G. Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan interaksi dua unsur 

manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang 

mengajar. (Sukmara, 2007: 69-70). Kenyataan di lapangan pada saat studi 

pendahuluan di MAN Surade menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

umumnya masih berpusat pada guru (teacher centered) dan jarang menggunakan 

media pembelajaran. Proses pembelajaran didominasi ceramah sehingga siswa 

kurang aktif untuk menemukan masalahnya sendiri, pelajaran fisika pun terasa 

sulit dan akhirnya siswa tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran fisika 

sehingga berpengaruh terhadap rendahnya penguasaan konsep siswa pada materi 

fisika. Kenyataan tersebut diperkuat dengan data nilai hasil ulangan harian siswa 

pada materi kalor, dari 40 siswa pada tahun sebelumnya, hanya 40% siswa yang 

lulus KKM, sedangkan 60% siswa belum mencapai KKM. Melihat beberapa 

permasalahan tersebut, maka diperlukan metode, model dan media yang relevan 

sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Sutikno dan Rosyidah (2009 : 1), 

media merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang 

dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, 

sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. (Asyhar, 2011: 8). 

Media sebagai salah satu komponen dari pengajaran yang sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dengan adanya media yang 

mendukung dalam proses pembelajaran, akan mampu meningkatkan kualitas hasil 
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belajar siswa baik dari aspek kognitif, psikomotor dan afektifnya. Media dirasa 

sangat penting dan sangat signifikan dalam proses pembelajaran. Menurut 

Hamalik dalam Arsyad (2011: 15-16) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Sejalan dengan 

hal tersebut, maka penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan membantu siswa dalam meningkatkan 

penguasaan konsep siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 

pembelajaran dapat dilakukan melalui media apa saja baik melalui media audio, 

visual maupun audio-visual. 

Media video dapat diklasifikasikan sebagai media audio-visual. (Asyhar, 

2011: 73). Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar, atau media yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar. (Sutikno 

dan Rosyidah, 2009: 51). Media video dapat mengungkapkan objek dan peristiwa 

seperti keadaan yang sesungguhnya. Perencanaan yang baik dalam menggunakan 

media video akan membuat proses komunikasi (pembelajaran) menjadi efektif. 

(Asyhar, 2011: 74) 

Media video dirancang untuk menghasilkan suatu gambaran yang realistis 

dunia sekitar kita. Media video mempunyai kemampuan dasar mengolah 

persepektif-persepektif ruang dan waktu, tidak hanya melayani tujuan kreatif dan 

dramatis. Media video memungkinkan untuk memanipulasi waktu (menyingkat 



11 
 

atau mengurangi waktu) yang diperlukan untuk mengamati suatu peristiwa atau 

objek dan dapat juga memanipulasi ruang (space). (Asyhar, 2011: 74). 

Karakteristik video banyak kemiripannya dengan media film, diantaranya: 

(1) Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu; (2) Video dapat diulangi bila perlu 

untuk menambah kejelasan; (3) Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah 

diingat; (4) Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa; (5) 

Mengembangkan imajinasi peserta didik; (6) Memperjelas hal-hal yang abstrak 

dan memberikan gambaran yang lebih realistik; (7) Sangat kuat memengaruhi 

emosi seseorang; (8) Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan; 

mampu menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang 

diharapkan dari siswa; (9) Semua peserta didik dapat belajar dari video, baik yang 

pandai maupun yang kurang pandai; (10) Menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar; (11) Dengan video penampilan siswa dapat segera dilihat kembali untuk 

dievaluasi. (Munadi, 2008: 127). 

Setiap bentuk media pembelajaran yang digunakan pada proses 

pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan pada media tersebut. Sama 

halnya dengan media video yang tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan 

untuk digunakan pada proses pembelajaran. 

Kelebihan video menurut Sutikno dan Rosyidah (2009: 52) : 

1. Baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan melihat; 

2. Dapat merangkum beberapa media dalam satu program; 

3. Dapat dipergunakan di rumah, di luar kelas maupun dalam perjalanan dalam 

kendaraan; 

4. Dapat diperlambat dan diulang; 

5. Dapat dipergunakan tidak hanya satu orang. 

Kelemahan video menurut Munadi (2008: 127) media ini terlalu 

menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. 

Sedangkan menurut Sutikno dan Rosyidah (2009: 52-53) kelemahan video adalah: 

1. Memerlukan peralatan yang kompleks dan relatif mahal; 

2. Tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari rangkaian produksi 

video; 

3. Persiapannya memerlukan kontinuitas kerja yang berurutan. 

Pada penggunaan media pembelajaran video, guru memberikan materi 

pembelajaran melalui tayangan video yang disajikan dengan menggunakan OHP 

kepada siswa. Siswa tidak hanya melihat dan mendengar video, tetapi diharapkan 
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siswa juga memberikan respon yang aktif dan kreatif terkait materi yang 

disampaikan melalui media video tersebut, sehingga dapat membantu siswa dalam 

memahami materi pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan penguasaan 

konsep siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Pada dasarnya konsep fisika merupakan konsep yang berisi konsep yang 

nyata namun siswa sulit membayangkan kondisi fisik hal-hal yang tidak dapat 

diamati secara langsung, sehingga konsep fisika menjadi sulit dipahami. Kalor 

merupakan konsep dengan aplikasi yang konkrit, tetapi pada proses pembelajaran 

konsep ini berisi materi yang abstrak. Media video dapat mengungkapkan objek 

dan peristiwa seperti keadaan yang sesungguhnya. Perencanaan yang baik dalam 

menggunakan media video akan membuat proses komunikasi (pembelajaran) 

menjadi efektif. (Asyhar, 2011: 74). Oleh karena itu, maka digunakan media 

video untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi kalor. 

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan 

siswa mampu menguasai atau memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang 

diketahui, serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya. Konsep, 

prinsip, dan struktur pengetahuan serta pemecahan masalah merupakan hasil 

belajar yang penting pada ranah kognitif. Dengan demikian penguasaan konsep 

merupakan bagian dari hasil belajar pada ranah kognitif. Penguasaan konsep 

fisika merupakan tingkatan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa yang tidak 

hanya sekedar mengetahui konsep-konsep fisika, tetapi juga memahami dengan 

baik, yang ditunjukan oleh kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai 
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persoalan, baik yang terkait dengan konsep ataupun dalam penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Penguasaan konsep ini diukur berdasar taksonomi Bloom 

revisi pada ranah kognitif    (mengingat),    (memahami),    (mengaplikasikan), 

   (menganalisis),    (mengevaluasi) dan    (mencipta). (Anderson dan 

Krathwohl, 2010: 100-102). Indikator penguasaan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini dibatasi pada ranah kognitif    (mengingat),    (memahami),    

(mengaplikasikan) dan menganalisis (  ). Penjelasan indikator dari keempat ranah 

kognitif tersebut yaitu :  

1. Mengingat 

Mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang.  

2. Memahami 

Mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang 

diucapkan, ditulis dan digambar oleh guru 

3. Mengaplikasikan 

Menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu 

4. Menganalisis 

Memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan 

hubungan-hubungan antarbagian itu dan hubungan antara bagian-bagian 

tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. 

Proses pembelajaran pada materi pokok kalor dilakukan dengan 

menggunakan media video untuk mengukur indikator penguasaan siswa pada 

konsep perubahan wujud benda, perpindahan kalor dan asas black. Pembelajaran 

diawali dengan pemberian pretes dan diakhiri dengan pemberian postes. Data 
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

yang diperoleh baik dari hasil pretes dan postes maupun dari lembar observasi 

akan dianalisis dan dilakukan pembahasan kemudian ditarik simpulannya. Melalui 

pembelajaran dengan menggunakan media video diharapkan dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa. 

Kerangka berpikir dapat dituangkan dalam bentuk skema penulisan berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Penguasaan Konsep Siswa: 

a. Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar kecil kalor (  ) 

b. Mengidentifikasi pengertian kalor (  ) 

c. Menjelaskan perubahan wujud benda (  ) 

d. Menjelaskan kalor laten zat (  ) 

e. Membedakan benda yang termasuk konduktor 

dan isolator (  ) 

f. Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju kalor konduksi (  ) 

g. Mengimpementasikan konsep perpindahan 

kalor cara konveksi (  ) 

h. Mengimplementasikan konsep perpindahan 

kalor cara radiasi (  ) 

i. Mengaplikasikan asas black dalam peristiwa 

pertukaran kalor (  ) 

j. Menjelaskan perbedaan kalor yang diserap 

dan kalor yang dilepas (  ) 

Peningkatan Penguasaan 

Konsep Siswa  

Observasi awal pada kelas X MAN Surade menunjukan 

bahwa: 

1. Kegiatan pembelajaran masih bersifat teacher centered 

2. Keterbatasan penggunaan media pembelajaran 

3. Penguasaan konsep siswa terhadap fisika tergolong rendah 

 

Pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran video pada materi kalor 

Karakteristik Media Video: 

1. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 

2. Dapat diulangi (untuk menambah 

kejelasan). 

3. Pesan yang disampaikan cepat dan 

mudah diingat. 

4. Mengembangkan pikiran dan pendapat 

para siswa. 

5. Memperjelas hal-hal yang abstrak. 

6. Memberikan gambaran yang realistik. 

7. Mengembangkan imajinasi peserta didik. 

8. Kuat memengaruhi emosi seseorang. 

9. Menunjukkan rangsangan yang sesuai 

dengan tujuan dan respon 

10. Menumbuhkan minat dan motivasi 

belajar 
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H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka berpikir, 

maka  hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat peningkatan penguasaan konsep siswa setelah menggunakan 

media pembelajaran video. 

Ha : Terdapat peningkatan penguasaan konsep siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran video. 

I. Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini secara sistematis 

adalah: 

1. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif dan data 

kuantitatif.  

a. Data kualitatif berupa tanggapan/catatan observer yang terdapat di 

lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan media video; 

b. Data kuantitatif berupa: 1) persentase keterlaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan media video dari daftar chek pada 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa; 2) data hasil pretes dan postes 

penguasaan konsep siswa yang berupa tes pilihan ganda sebanyak 20 

soal.  
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2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilaksanakan di MAN Surade. Berdasarkan studi 

pendahuluan, sekolah ini merupakan sekolah yang memiliki keunggulan tersendiri 

di dalam bidang akademik, namun dalam pembelajaran fisika, metode dan media 

yang disajikan kurang bervariasi. Oleh karenanya, maka dilakukan penelitian 

dengan menggunakan media video sehingga dihasilkan media alternatif 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan 

penguasaan konsep siswa di MAN Surade. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN Surade 

sebanyak delapan kelas yang bersifat homogen dengan jumlah 320 siswa. 

Dikatakan homogen dilihat dari nilai rata-rata UTS semester ganjil yang 

sama dari delapan kelas tersebut. 

b. Sampel dalam penelitian ini diambil satu kelas. Karena populasinya  

terdiri atas kelompok-kelompok individu yang terdiri dari delapan kelas 

yang homogen, maka teknik penarikan sampelnya menggunakan simple 

random sampling dengan cara undian (Sugiyono, 2006: 57-58) dan kelas 

yang keluar undian adalah kelas X.4 dengan jumlah 31 siswa. 

4. Metode dan Desain Penelitian 

a. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode pre-

experimental design tanpa adanya variabel kontrol. (Sugiyono, 2009: 109). Dalam 

metode penelitian pre-experimental design ini, keberhasilan atau keefektifan 
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media pembelajaran yang digunakan dapat dilihat dari perbedaan nilai tes 

kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan yaitu berupa implementasi media 

pembelajaran yang diujikan (pretes) dan nilai tes setelah diberi perlakuan (postes). 

b. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one-group pretest-

posttes design. Representasi desain one-group pretest-posttes design seperti 

dijelaskan dalam Sugiyono (2009: 111) diperlihatkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Desain Penelitian 

Pretes Perlakuan Postes 

   X    

 

Keterangan : 

   : Tes Awal (pretes) 

X    : Perlakuan, yaitu implementasi media pembelajaran video. 
   : Tes Akhir (postes) 

 

Dalam penelitian ini sampel akan diberi perlakuan berupa implementasi 

media pembelajaran video sebanyak 3 kali. Sampel akan diberi pretes untuk 

mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal siswa, kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian perlakuan yaitu berupa implementasi media pembelajaran 

video dan terakhir diberi postes dengan menggunakan instrumen yang sama 

seperti pada pretes. Instrumen yang digunakan sebagai pretes dan postes dalam 

penelitian ini merupakan instrumen untuk mengukur penguasaan konsep yang 

telah dijudgement dan diujicobakan terlebih dahulu. 
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5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran bertujuan untuk mengamati 

aktivitas guru dan siswa selama proses penggunaan media pembelajaran video 

berlangsung, yaitu selama tiga kali pertemuan. Observasi ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran seberapa persen keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media video. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang 

digunakan berbentuk daftar chek sebanyak 44 soal yang memuat aktivitas guru 

dan siswa. Indikator yang ada dalam lembar observasi disesuaikan dengan 

langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media video, diantaranya: 

1) Pendahuluan 

2) Inti (Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi) 

3) Penutup 

b. Tes penguasaan konsep 

Tes ini bertujuan untuk mengukur peningkatan penguasaan konsep siswa. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes objektif berupa pilihan 

ganda sebanyak 20 butir soal dengan lima pilihan alternatif (A, B, C, D, dan E). 

Alasannya adalah untuk mengetahui tentang indikator aspek kognitif yang 

terdapat dalam penguasaan konsep. Aspek-aspek kognitif yang digunakan untuk 

mengukur penguasaan konsep meliputi aspek mengingat (  ), memahami (  ), 

mengaplikasikan (  ) dan menganalisis (  ). 
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Tes ini dilakukan dan dianalisis untuk mengetahui peningkatan penguasaan 

konsep siswa pada materi kalor dengan menggunakan media pembelajaran video 

dengan skor yang diberikan untuk setiap soal yaitu 0 dan 1, yang menjawab benar 

diberi skor 1 dan yang salah diberi skor 0. Sebelum soal dijadikan instrumen, soal 

diujicobakan terlebih dahulu sebanyak 40 butir dengan kode soal A  sebanyak 20 

soal dan kode soal B sebanyak 20 soal. 

6. Analisis Instrumen 

a. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran sebelumnya ditelaah oleh 

ahli (dosen pembimbing) yang mencakup aspek materi, konstruksi dan bahasa, 

serta diuji keterbacaannya oleh observer tentang layak atau tidaknya penggunaan 

lembar observasi yang akan digunakan. Selain itu observasi aktivitas siswa dan 

guru juga dianalisis kesesuaiannya dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

b. Tes Penguasaan Konsep 

1) Analisis kualitatif butir soal 

Pada prinsipnya analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan 

berdasarkan kaidah penulisan soal (tes tertulis). Aspek yang diperhatikan dalam 

penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, 

konstruksi, bahasa/budaya/ dan kunci jawaban/pedoman penskorannya. Dalam 

melakukan penelaahan setiap butir soal, penelaah perlu mempersiapkan bahan-

bahan penunjang seperti: (1) kisi-kisi tes; (2) kurikulum yang digunakan; (3) buku 

sumber; (4) kamus bahasa Indonesia. 
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2) Analisis kuantitatif butir soal 

a) Menghitung validitas soal, dengan rumus korelasi product moment 

dengan angka kasar sebagai berikut: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

   Skor tiap soal 
   Skor total 

   Banyaknya siswa 

     Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

(Arikunto, 2011: 72) 

Setelah didapat nilai kemudian diinterpretasikan terhadap tabel nilai     

seperti dibawah ini : 

Tabel 1. 3 

Interpretasi Nilai     

Angka Korelasi Interpretasi 

0,80 <     1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <      0,80 Tinggi 

0,40 <      0,60 Cukup 

0,20 <      0,40 Rendah 

0,00 <      0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2011: 75) 

b) Menghitung reliabilitas soal, dengan menggunakan metode belah 

dua atau split-half method dengan rumus Spearman-Brown: 

    
(    

  

)

(     
  

)

   (Arikunto, 2011: 109) 

Keterangan : 

   
  

  Korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

    Koefisien realibilitas yang sudah disesuaikan 

 

   
  

 
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

(Arikunto, 2011: 72) 
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Keterangan: 

   
  

  Korelasi reliabilitas yang telah disesuaikan 

   Jumlah 
∑   Skor ganjil 

∑   Skor genap 
∑    Jumlah hasil kali skor ganjil  genap 

 

Setelah didapat nilai kemudian diinterpretasikam terhadap tabel nilai     

seperti dibawah ini : 

Tabel 1.4 

Interpretasi Reliabilitas 

No Nilai Antara Interpretasi 

1 0,80 < r11  1,00 Sangat Tinggi 

2 0,60 < r11   0,80 Tinggi 

3 0,40 < r11   0,60 Cukup 

4 0,20 < r11   0,40 Rendah 

5 0,00 < r11   0,20 Sangat Rendah 

    (Arikunto,2011: 75) 

c) Menghitung daya pembeda, dengan rumus: 

  
  
  
 
  
  
       

(Arikunto, 2011: 213) 

Keterangan : 

    Banyaknya peserta kelompok atas 

    Banyaknya peserta kelompok bawah 

    Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu dengan benar 

    Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab 

soal itu dengan benar 

   
  

  
  Proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

   
  

  
  proporsi kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2011: 214) 

Dengan klasifikasi daya pembeda sebagai berikut: 
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Tabel 1. 5 

Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

0,70 < DP ≤ 1,00 Baik sekali (excellent) 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik (good) 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek (poor) 

(Arikunto, 2011: 218) 

d) Menghitung tingkat kesukaran, didapat dengan menggunakan rumus: 

  
 

  
   (Arikunto, 2011: 208) 

Keterangan : 

  indeks kesukaran 

  banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

   jumlah seluruh siswa peserta tes 

Dengan kategori seperti dapat dilihat pada tabel 1.6 

Tabel 1.6 

Kategori Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi  

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah 

 (Arikunto, 2011: 210) 

7. Pengolahan Data 

Dengan berpedoman pada tujuan penelitian serta jenis data yang diperoleh 

dalam pengumpulan data diterapkan teknik analisis untuk menjawab rumusan 

masalah yang dikemukakan sebelumnya. Setelah data terkumpul maka dilakukan 

pengolahan data. 

a. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran digunakan untuk  

menggambarkan keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran video yang diperoleh dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS ) dan lembar aktivitas guru dan siswa. Hasil 
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analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) , Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dan lembar aktivitas guru dan siswa setiap pertemuan diambil simpulan dan 

menghasilkan data kualitatif, tetapi untuk lembar aktivitas guru dan siswa selain 

diambil data kualitatif, diambil pula data kuantitatif dengan cara mengolah skor 

mentah hasil observasi yaitu dengan menggunakan rumus:  

   
 

  
        (Purwanto, 2009: 102) 

Keterangan :  

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan  

R    = Skor mentah yang diperoleh  

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100= bilangan tetap 

Tabel 1.7 

Interpretasi Keterlaksanaan 

Persentase (%) Kategori  

         Sangat baik 

        Baik   

        Cukup 

        Kurang  

    Kurang Sekali 

(Purwanto, 2009: 103) 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh dua orang untuk mengamati aktivitas 

siswa dan guru selama kegiatan belajar mengajar dan mengamati keterlaksanaan 

penggunaan media video. Jika observer mengisi kolom “Ya” nilainya 1 dan kolom 

“Tidak” nilainya 0, setelah itu menghitung jumlah indikator kegiatan siswa dan 

guru yang terlaksana pada masing-masing tahapan pembelajaran dengan 

menggunakan media video. Selanjutnya mengolah skor dari data mentah tersebut 

dalam bentuk persentase (%) kemudian disajikan dalam bentuk diagram batang 

dan dibuat rangkuman deskripsi dalam setiap tahapan untuk mengetahui 

gambaran keterlaksanaan pembelajaran serta aktivitas guru dan siswa. 
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b. Tes penguasaan konsep 

Untuk mengetahui penguasaan konsep siswa pada materi kalor, maka cara 

analisisnya dilakukan dengan langkah-langkah berikut : 

1) Menentukan skor hasil tes penguasaan konsep siswa. Karena tes hasil 

belajar dengan menggunakan tes pilihan ganda. Maka pengolahan 

penguasaan konsep siswa menggunakan rumus: 

  
 

 
     

Keterangan:  

S = nilai yang diharapkan (dicari) 

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N = skor maksimum dari tes tersebut  (Purwanto, 2009: 112) 

 

2) Membuat hasil analisis tes peningkatan penguasaan konsep siswa 

Tes ini dilakukan dan dianalisis untuk mengetahui hasil dari proses belajar 

siswa berupa peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi kalor dengan 

menggunakan media video. Untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep 

siswa, maka digunakan nilai normal gain (d) dengan persamaan : 

  
                         

                          
 

(Meltzer, 2002: 3) 

Dengan kriteria seperti dalam tabel 1.8 

Tabel 1.8 

Kategori Tafsiran N-gain 
No Nilai d Kriteria 

1           Rendah 

2           Sedang 

3           Tinggi 

(Hake, 1999: 1) 

Kemudian disajikan dalam bentuk diagram 
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3) Pengujian Hipotesis 

Prosedur yang akan ditempuh dalam menguji hipotesis ini dilakukan secara 

manual dengan langkah sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

   ∑
(     ) 

  
                                                    

(Subana, 2000: 124) 

Keterangan : 
2

  = Chi Kuadrat 

Oi  = Frekuensi Observasi 
Ei  = Frekuensi Ekspektasi 
Langkah-langkah yang diperlukan adalah: 

(1) Menentukan rentang skor 

              

(Subana, 2000: 38) 

(2) Menentukan banyak kelas 

            

(Subana, 2000: 39) 

(3) Menentukan panjang (interval) kelas 

  
 

 
 

(Subana, 2000: 40) 

(4) Membuat tabel daftar frekuensi observasi dan frekuensi 

ekspektasi 

(5) Menghitung standar deviasi 

  √
∑    

  
(∑    )

 

∑  

(∑    )
  

(Subana, 2000: 92) 
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(6) Menentukan derajat kebebasan dengan persamaan 

       

(Subana, 2000: 126) 

(7) Menentukan nilai    dari tabel 

  
     

   (   )(  ) 

(Subana, 2000: 126) 
 

(8) Menentukan kriteria uji normalitas 

Pengujian normalitas dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Data dikatakan normal apabila    
      

    
     

 

- Data dikatakan tidak normal apabila    
      

    
     

 

b) Uji Hipotesis 

Uji ini dimaksudkan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang 

diajukan. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(1) Apabila data berdistribusi normal, maka digunakan statistik 

parametris yaitu menggunakan tes t. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

(a) Menghitung harga         menggunakan rumus: 

        
  

√∑ 
  

(∑ ) 

 

  (   )

 

(Subana, 2000: 132) 
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Keterangan : 

   = Rata-rata dari gain antara tes akhir dan tes awal 
  = Gain (selisih) skor postes terhadap pretes setiap sujek 
  = Jumlah subjek 

(b) Mencari harga        yang tercantum pada Tabel nilai “t” 

dengan berpegang pada derajat kebebasan (db) yang telah 

diperoleh, baik pada taraf signifikasi 1% ataupun 5%. Rumus 

derajat kebebasan adalah        

(c) Mencari perbandingan antara         dengan        : jika 

                 maka    ditolak, sebaliknya    diterima 

atau disetujui yang berarti terdapat peningkatan penguasaan 

konsep secara signifikan. Jika                 maka    

diterima, dan    ditolak yang berarti tidak terdapat 

peningkatan penguasaan konsep secara signifikan. 

(2) Apabila data terdistribusi tidak normal, maka dilakukan dengan Uji 

wilcoxon macth pairs test 

  
    
  

 

   Jumlah jenjang/rangking yang kecil 

   
 (   )

 
 

   √
 (   )(    )

  
 

Dengan demikian : 

  
    
  

 
  

 (   )

 

√
 (   )(    )

  

 

(Sugiyono, 2006: 133) 
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Gambar 1.2 Alur Penelitian 

Kriteria: 

                                           

                                           

(Sugiyono, 2006: 133) 

8. Alur Penelitian 

Alur penelitian dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

PBM dengan menggunakan 

Media Pembelajaran Video 

Postes 

Analisis Instrumen 

Analisis Materi 

Menyusun Instrumen 

Uji Coba Instrumen 

Pretes 

Judgement Instrumen 

Revisi 

Masalah 

Penyusunan Proposal 

Studi pendahuluan 

 Observasi di MAN Surade (telaah kurikulum dan  

wawancara dengan guru fisika) 

 Studi literatur tentang media pembelajaran video 
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