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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kehidupan tentunya memiliki berbagai masalah-masalah yang harus 

diselesaikan. Seringkali masalah tersebut memerlukan pemikiran yang sangat 

mendalam untuk kita pecahkan. Kemampuan untuk memecahkan masalah saat ini  

sangat diperlukan untuk dapat menciptakan solusi yang kreatif dan inovatif  dalam 

menghadapi masalah-masalah di masa sekarang dan masa yang akan datang.  

Fisika merupakan bagian ilmu pengetahuan Alam yang mempelajari tentang 

gejala-gejala alam. Mempelajari gejala-gejala alam diperlukannya kemampuan 

pengamatan yang baik untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang 

dilakukan meliputi kegiatan saintis yang dapat memperoleh ilmu pengetahuan 

yang ilmiah melalui kegiatan observasi, mengukur, dan bereksperimen.  

Menurut Permendikbud No. 59 (2014:901-902) menjelaskan bahwa 

pembelajaran fisika dipandang penting diajarakan karena dimaksudkan sebagai 

wahana yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk dapat 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. sebagaimana tujuan dari mata 

pelajaran fisika yaitu untuk mengembangkan kemampuan menalar peserta didik 

dalam analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  

Meskipun tujuan pembelajaran fisika untuk mengembangkan kemampuan 

menalar berupa kemampuan pemecahan masalah. Namun hal terebut tidak 
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dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut terbukti berdasarkan data 

Programme for International Student Assesment (PISA), Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), dengan soal tes lebih banyak 

menggunakan Problem Solving mendapatkan hasil bahwa indonesia pada tahun 

2015 berada di peringkat 69 dari 76 negara. Hal ini membuktikan bahwa indonesia 

belum dapat menggunakan kemampuan pemecahan masalah dan bersaing dengan 

negara-negara lain.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancaran dengan guru 

fisika kelas XI IPA SMA Muhammadiyah Kadungora menjelaskan bahwa 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik sangat kurang. Hal ini terjadi 

karena pada pembelajran fisika yang diajarkan hanya berpusat pada guru dan guru 

hanya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, sehingga pembelajaran 

fisika pun cenderung membuat peserta didik pasif dan hanya berfokus pada guru.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik juga menyatakan bahwa 

ia kesulitan dan cenderung tidak mengerti dalam belajar fisika. Karena, pada 

proses pembelajaran guru hanya mengajar dengan cara ceramah dan juga banyak 

rumus-rumus fisika yang harus dihafalkan. Sehingga, bagi peserta didik seolah-

olah fisika itu menjadi hal yang menakutkan diantara mata pelajaran yang mereka 

pelajari.  

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada peserta didik mengenai 

proses pembelajaran, metode pembelajaran, keadaan laboratorium, dan kegiatan 

seberapa banyaknya kegiatan praktikum yang pernah dilakukan oleh peserta didik 

tergambar dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1.  

Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik 

Metode 

pembelajaran 
% 

Kondisi 

laboratorium 
% 

Kegiatan 

praktikum 
% 

Ceramah 66,7 Baik 0 
1 x setiap 

sub bab 
13,3 

Diskusi 30 Cukup baik 10 

1 x dalam 

satu 

semester 

16,7 

Demontrasi 6,7 Kurang baik 14 
1 x dalam 

satu tahun 
0 

praktikum 3,3 Tidak baik 4 
Tidak 

pernah 
66,7 

 

Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil observasi melalui kegiatan 

pembelajaran ditemukan bahwa proses pembelajaran ternyata masih berpusat pada 

guru dan masih sering dilakukan di dalam kelas. Sehingga menyebabkan 

kurangnya kemampuan peserta didik dalam keterampilan memecahkan masalah.  

Rendahnya keterampilan pemecahan masalah peserta didik dapat dibuktikan dari 

hasil tes keterampilan pemecahan masalah. Soal tes ini berbentuk uraian dan soal 

diujikan kepada peserta didik yang telah memperoleh materi tentang usaha dan 

energi yaitu kepada kelas XII IPA yang berjumlah 29 orang. Adapun data dari 

hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa rata-rata hasil tes keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik didapatkan seperti terdapat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.2.  

Hasil Uji Soal Keterampilan Pemecahan Masalah SMA Muhammadiyah 

Kadungora 

Indikator keterampilan pemecahan masalah Nilai Rata-Rata 

Mendeskripsikan masalah (useful description)  69,7 %  

Pendekatan fisika yang tepat (physics approach)  65,2 % 

Penggunaan konsep fisika khusus (specific application of 

physics)  

27,4 % 

Prosedur matematis (mathematical procedures)  32,6 % 

Berpikir logis (logical progression)    6,7 % 

Rata-rata Keterampilan pemecahan masalah  40,32 % 

 

Hasil data soal uraian yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa pada 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik sangat rendah. Berkenaan dengan 

soal uraian keterampilan pemecahan masalah terdiri dari beberapa materi yang 

dijadikan studi pendahuluan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1.3.  

Materi Hasil Uji Soal Pemecahan Masalah 

Materi Rata-rata 

Gerak melingkar  78,3 % 

Usaha dan energi 11,9 % 

Tumbukan  40,6 % 

Kesetimbangan  30,6 % 

  

Hasil data soal uraian yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa pada 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada materi usaha dan energi 

menunjukkan presentase paling rendah diantara materi-materi yang diujikan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya proses perbaikan metode belajar 

peserta didik yang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada 

mata pelajaran fisika terutama pada materi usaha dan energi. 
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Berdasarkan hal tersebut maka harus adanya model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan keterampilan pemecahan peserta didik. Model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah merupakan 

pembelajaran dengan melakukan kegiatan laboratorium yaitu problem solving 

laboratory. Sebagaimana menurut Malik  (2015: 193) menyatakan bahwa kegiatan 

laboratorium dapat melatih peserta didik untuk berfikir ilmiah, bersikap ilmiah, 

dan dapat memecahkan masalah.  

Adapun tahapan dari problem solving laboratory menurut P. Heller & Heller,  

(1999: 126) tahapan kegiatan praktikum dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving laboratory (PSL) terbagi menjadi tiga tahap yaitu: 

1) opening moves yaitu memprediksi permasalahan dan menentukan masalah 

sebelum menuju ke kelas, pergi ke kelas laboratorium; 2) middle game yaitu 

menentukan alat dan bahan, membuat langkah-langkah percobaan, melaksanakan 

percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat, melakukan 

pengamatan, mengambil data, menganalisis data hasil pengamatan, membuat 

kesimpulan umum; dan 3) end game yaitu menyelesaikan masalah dan 

membereskan tempat percobaan, meninggalkan laboratorium, dan melakukan 

diskusi untuk meluruskan beberapa masalah yang mungkin belum di mengerti 

peserta didik.  

Kelebihan problem solving laboratory adalah bahwa problem solving 

laboratory dapat melatih peserta didik untuk memecahkan masalah yang 

merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran fisika. Dimana, pemecahan 

masalah merupakan suatu proses berpikir tingkat tinggi. Sehingga, dengan 
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menggunakan model pembelajaran problem solving laboratory peserta didik 

dituntut untuk dapat memecahkan masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari. 

problem solving laboratory adalah model pembelajaran yang mengarahkan 

peserta didik kepada berbagai masalah dimana penyelesaiannya melalui kegiatan 

laboratorium. Pemberian masalah dalam kegiatan laboratorium ini menuntut 

peserta didik untuk dapat terampil dalam menganalisis masalah yang kemudian 

mengambil kesimpulan sehingga hal tersebut berkaitan dengan indikator 

pemecahan masalah.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model pembelajaran Problem 

Solving Laboratory (PSL) yang dilakukan oleh Ellianawati (2010: 90)  bahwa 

dengan menerapkan model problem solving laboratory dapat meningkatkan 

kualitas pelaksanaan praktikum fisika dasar dan perbaikan pelaksanaan praktikum 

fisika dasar yang ditandai dengan kemampuan menyelesaikan lembar kegiatan 

praktikum dengan baik. Menurut Hariani (2014) bahwa model problem solving 

laboratory berpengaruh signifikan terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 

XI di SMA Negeri 2 Tanggul dan model problem solving laboratory berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Tanggul. 

Menurut Sujarwata (2009: 40) Penerapan model pembelajaran Problem Solving 

Laboratory mampu mengubah pola praktikum pada mata kuliah Elektronika Dasar 

II. Menurut Malik, et al (2015: 193) model problem solving laboratory dapat 

diterapkan sebagai upaya meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa. 

Menurut Hadija, et al (2015 :4) bahwa metode problem solving laboratory dapat 

mempengaruhi perubahan konsep fisika siswa. Menurut Muhajir, et al (2015: 549) 
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dijelaskan bahwa model problem solving laboratory dapat meningkatkan 

kemampuan literasi sains yang signifikan. Menurut Werdhiana (2013: 12) bahwa 

peserta didik yang mendapatkan pembelajaran problem solving laboratory dapat 

meningkatkan pemahaman konsep peserta didik  di kelas X SMA Negeri 4 Palu. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa model pembelajaran 

Problem Solving Laboratory dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan praktikum, 

meningkatkan keterampilan proses sains pada mata kuliah fisika, mengubah pola 

praktikum, mempengaruhi perubahan konsep fisika, meningkatkan kemampuan 

literasi sains, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik. Sehingga, peneliti tertarik untuk menerapkan 

model pembelajaran problem solving laboratory untuk meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada mata pelajaran fisika 

khususnya materi usaha dan energi.  

Materi yang akan di pelajari pada penelitian ini adalah materi usaha dan 

energi. Alasan pengambilan materi ini dikarenakan banyak sekali masalah-

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan dalam materi usaha 

dan energi ini karena berdasarkan hasil studi pendahuluan berupa soal pun 

menunjukkan bahwa keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada materi 

usaha dan energi mendapatkan nilai presentasi paling rendah. Oleh karena itu, 

konsep usaha dan pun menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.  

Atas dasar inilah peneliti mengambil judul “Penerapan Model Problem 

Solving Laboratory untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah 

Peserta Didik pada Materi Usaha dan Energi” 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan Problem Solving Laboratory dalam meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik di kelas XI SMA 

Muhammmadiyah Kadungora pada materi usaha dan energi? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

setelah menggunakan model Problem Solving Laboratory yang dilakukan 

pada peserta didik  kelas XI SMA Muhammadiyah Kadungora pada materi 

usaha dan energi?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 

1. Keterlaksanaan Problem Solving Laboratory terhadap peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah peserta didik kelas XI SMA 

Muhammadiyah Kadungora pada materi usaha dan energi. 

2. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah setelah menggunakan model 

Problem Solving Laboratory yang dilakukan pada peserta didik  kelas XI 

SMA Muhammadiyah Kadungora pada materi usaha dan energi. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru  

1) Dapat menambah wawasan guru dalam penggunaan model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk mengajar 

2) Sebagai referensi guru untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik 

menjadi lebih baik lagi.  

2. Bagi peserta didik 

1) Meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran fisika di 

kelas.  

2) Agar dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam pemecahan 

masalah terutama dalam mata pelajaran fisika. 

3) Untuk melatih peserta didik dalam pemecahan masalah persoalan-

persoalan yang terdapat dalam fisika. 

 

E.  Definisi Operasional 

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran problem solving laboratory adalah model pembelajaran 

yang mengajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah melalui kegiatan 

laboratorium. Sehingga, peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran fisika 

dengan melakukan kegiatan praktikum. Adapun tahapan model pembelajaran 

Problem Solving Laboratory (PSL) yang diterapkan dalam penelitian ini 

terdapat tiga tahap yaitu: opening moves, middle game, dan middle game. 1) 
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opening moves adalah tahapan dimana peserta didik secara berkelompok 

mmebaca permasalahan yang telah disajikan untuk menentukan permasalahan 

umum, serta menentukan prediksi yang terdapat pada petunjuk praktikum dan 

menuliskannya pada LKPD. 2) middle game yaitu tahapan dimana peserta 

didik menentukan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum 

untuk menyelesaikan masalah yang telah ditentukan dalam langkah opening 

moves, menentukan rencana percobaan dengan membuat langkah-langkah 

praktikum, melaksanakan praktikum, menganalisis data yang telah didapatkan, 

dan mendiskusikan kesimpulan, lalu peserta didik menuliskannya pada LKPD. 

3) end game yaitu tahapan dimana peserta didik menyelesaikan masalah dan 

berdiskusi secara kelompok di dalam kelas, sehingga didapatkan hasil 

penyelesaian masalah yang telah ditentukan yang selanjutnya peserta didik 

membuat kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah peserta ddik laksanakan. 

Keterlaksanaan model problem solving laboratory ini dapat diamati oleh 

observer dengan menggunakan lembar observasi (LO) yang berisi 38 aktivitas  

guru dan peserta didik pada tiap tahapan dari problem solving laboratory. 

2. Keterampilan pemecahan masalah (Problem Solving) adalah keterampilan 

yang mengajarkan peserta didik dalam menyelesaikan masalah dalam proses 

menentukan dan menyelesaikan suatu permasalahan dan mampu mencari 

solusinya. Pemecahan masalah dalam fisika terdiri dari lima indikator. Kelima 

indikator tersebut adalah: 1) Mendeskripsikan masalah; 2) Pendekatan konsep 

fisika yang tepat; 3) Penggunaan konsep fisika secara khusus; 4) prosedur  

matematis; 5) Berfikir logis. Indikator pemecahan masalah tersebut diukur 
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dengan lima buah soal uraian dengan setiap soal berisikan lima buah 

pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Kelima pertanyaan tersebut 

disesuaikan dengan indikator keterampilan pemecahan masalah yang 

diberikan di awal pertemuan sebagai pretest dan di akhir pertemuan sebagai 

posttest.  

3. Materi yang akan disampaikan yaitu materi tentang usaha dan energi yang 

membahas tantang pengertian usaha, energi, hubungan-hubungan antara usaha 

dan energi potensial, serta hubungan-hubungan antara usaha dan energi kinetik 

yang terdapat pada kurikulum KTSP yang diajarkan di kelas XI IPA semester 

ganjil yang berada dalam SK 1. Berbunyi Menganalisis gejala alam dan 

keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik pada KD 1.5. berbunyi 

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik.  

 

F.  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pembelajaran Fisika di SMA 

Muhammadiyah Kadungora pada saat ini belum sepenuhnya memberikan hasil 

pembelajaran yang maksimal. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa 

peserta didik bahwa kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa mereka belum 

mengerti dengan materi–materi fisika yang mereka pelajari selama ini dengan 

alasan bahwa fisika itu merupakan pelajaran yang banyak rumus, mereka juga 

harus menghapalkan rumus tersebut. Selain itu, menurut salah seorang peserta 

didik menyatakan bahwa pada saat pembelajaran fisika di mulai sering kali 
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suasana kelas tidak kondusif. Metode yang diajarkan guru pun sering kali 

menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru 

yang menyebabkan peserta didik kurang aktif dan pasif. Sebagaimana, Hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran fisika yang menyatakan bahwa guru 

tersebut sering kali menggunakan metode ceramah karena peralatan yang berada 

di laboratorium kurang lengkap dan membuat guru di SMA Muhammadiyah 

Kadungora harus memilih materi fisika mana yang akan dipraktikumkan sesuai 

dengan ketersediaan alat di laboratorium. Namun, hal tersebut tidak selalu 

dilakukan oleh guru karena untuk melakukan praktikum memerlukan waktu yang 

banyak sehingga guru harus mempertimbangkannya. Karena beberapa masalah 

tersebut menjadikan peserta didik merasa kesulitan dalam mempelajari fisika. 

Sehingga, diperlukannya pembelajaran fisika yang mampu memberikan antusias 

terhadap peserta didik dan mampu menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran fisika sehingga, diperlukan model pembelajaran yang dapat 

membuat peserta didik melakukan. Model pembelajaran yang membuat peserta 

didik aktif merupakan model problem solving laboratory.  

Model pembelajaran PSL ini mampu meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik sebagaimana dalam Werdhiana (2013: 9) bahwa 

Model pembelajaran Problem Solving Laboratory adalah salah satu model 

pembelajaran yang menitik beratkan keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran diarahkan agar siswa lebih aktif dan mampu 

menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menyajikan 
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suatu permasalahan yang bersifat nyata dengan dunia realita peserta didik yang 

dapat dipecahkan melalui aktivitas di laboratorium.  

Menurut Heller & Heller (1999: 126) tahapan kegiatan praktikum dengan 

menggunakan model pembelajaran problem solving laboratory (PSL) terbagi 

menjadi tiga tahap yaitu: 1) opening moves peserta didik memecahkan masalah 

dengan teknik investigasi atau memprediksi masalah sebelum menuju ke kelas; 2) 

middle game yaitu menuliskan alat-alat dan menyusun langkah-langkah percobaan, 

melaksanakan percobaan sesuai dengan langkah percobaan yang telah dibuat, 

melakukan pengamatan, mengambil data, menganalisis data dari hasil pengamatan 

serta membuat kesimpulan umun;  3) end game yaitu menyelesaikan masalah dan 

membereskan tempat percobaan, meninggalkan laboratorium, dan melakukan 

diskusi untuk meluruskan beberapa masalah yang mungkin belum di mengerti 

peserta didik.  

Kelebihan dari problem solving laboratory yaitu bahwa problem solving 

laboratory dapat melatih peserta didik untuk memecahkan masalah yang 

diperlukan oleh peserta didik agar lebih mengerti terhadap pembelajaran yang 

diberikan. Pemecahan masalah merupakan suatu proses berpikir tingkat tinggi. 

Sehingga, dengan menggunakan model pembelajaran problem solving laboratory 

peserta didik dituntut untuk dapat memecahkan masalah fisika dan dapat 

membantu peserta didik untuk dapat lebih terampil dalam memecahkan masalah. 

Problem solving laboratory (PSL) adalah model pemecahan masalah yang 

memberikan masalah dalam kelas untuk diselesaikan dengan cara melakukan 

kegiatan laboratorium dan melakukan diskusi untuk menyampaikan konsep dan 
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menarik kesimpulan. Pemilihan model pembelajaran fisika problem solving 

laboratory dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah di kelas. Dalam 

pembelajaran problem solving laboratory ini dapat membantu peserta didik untuk 

dapat lebih terampil dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran ini 

merupakan model praktikum dimana peserta didik dituntut untuk memecahkan 

masalah yang berawal dari masalah fisika dan mencari solusi dari permasalahan 

tersebut.  

Pemecahan masalah merupakan kemampuan yang mengajarkan 

penyelesaian peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut 

Docktor (2009) indikator pemecahan masalah yang digunakan yaitu 1) Useful 

description/mendeskripsikan masalah yaitu proses pemecahan masalah yang 

menginput informasi dari pernyataan masalah menjadi representasi yang tepat dan 

berguna. Merangkum semua informasi baik secara simbolik, visual ataupun secara 

tertulis; 2) Physics approach/pendekatan konsep fisika yaitu proses pemecahan 

masalah dalam memilih konsep dan prinsip fisika yang tepat untuk digunakan 

dalam memecahkan masalah; 3) Specific Aplication of physics/penggunaan konsep 

fisika secara khusus yaitu proses pemecahan masalah yang menerapkan konsep 

dan prinsip fisika secara spesifik dapat berupa pengertian, hubung-hubungan, dan 

pertimbangan asumsi; 4) Mathematical Procedures/pengoperasian rumus secara 

matematis yaitu proses pemecahan masalah yang berhubungan dengan prosedur 

matematis yang sesuai dengan aturan matematika yang telah ditetapkan; 5) 

Logical Progression/berfikir logis yaitu proses pemecahan yang berkaitan dengan 
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penalaran yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap suatu tujuan yang terdapat 

pada setiap masalah dan mengevaluasi solusi secara konsisten.  

Model pembelajaran problem solving laboratory diharapkan mampu 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada materi usaha 

dan energi. Karena dalam problem solving laboratory perlunya kegiatan 

laboratorium yang dapat menyebabkan peserta didik menganalisis berbagai 

permasalahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.  

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan soal pretest kepada peserta 

didik untuk mengukur keterampilan awal peserta didik sebelum digunakannya 

model pembelajaran PSL. Kemudian mengimplementasikan model pembelajaran 

Problem Solving Laboratory (PSL). Setelah itu, peneliti memberikan soal posttest 

untuk mengukur sejauh mana model pembelajaran Problem Solving Laboratory 

(PSL) dapat terimplementasikan dan pengaruh dari digunakannya Problem 

Solving Laboratory ini. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dituangkan dalam kerangka berpikir 

sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Rendahnya keterampilan pemecahan masalah peserta didik sehingga 

diperlukannya model pembelajaran yang baru. 

Pretest  

Model pembelajaran problem solving laboratory 

terdiri dari beberapa tahap diantaranya: 

1. Opening moves  

a Memahami permasalahan masing-masing 

sebelum menuju ke kelas,  

b Pergi ke kelas laboratorium;  

2. Middle game  

a Menentukan alat dan bahan, membuat 

langkah-langkah percobaan,  

b Melaksanakan percobaan sesuai dengan 

langkah-langkah yang telah dibuat,  

c Melakukan pengamatan, mengambil data,  

d Menganalisis data hasil pengamatan, 

membuat kesimpulan; dan 

3. End game  

a Menyelesaikan masalah  

b Membereskan tempat percobaan,  

c Meninggalkan laboratorium, dan  

d Melakukan diskusi di dalam kelas.  

Indikator pemecahan masalah 

yang diteliti terdapat lima 

tahap yaitu: 

1) Mendeskripsikan masalah 

2) Pendekatan konsep fisika 

yang tepat 

3) Penggunaan konsep fisika 

secara khusu 

4) Prosedur matematis 

5) Berpikir logis. 

 

Posttest 

Pengolahan data 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta 

didik 
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G.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho  : Tidak terdapat perbedaan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

yang signifikan setelah diterapkannya model pembelajaran problem solving 

laboratory pada materi usaha dan energi. 

H1  : Terdapat perbedaan keterampilan pemecahan masalah peserta didik yang 

signifikan setelah diterapkannya model pembelajaran problem solving 

laboratory pada materi usaha dan energi. 

 

H.  Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data–data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

a Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data gambaran tentang 

peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik melalui 

model pembelajaran problem solving laboratory pada materi usaha dan 

energi yang diperoleh dari LKPD, hasil pretest,  posttest, dan N-Gain.  

b Data kualitatif yaitu berupa deskripsi keterlaksanaan secara umum proses 

pembelajaran dengan menggunakan model problem solving laboratory 

yang berisi aktivitas belajar peserta didik dan guru yang dilakukan oleh 

observer melalui lembar observasi. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Kadungora dengan 

objek penelitian adalah peserta didik kelas XI IPA  yang berjumlah 34 orang.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA 

Muhammadiyah Kadungora kelas XI yang terdiri dari satu kelas dengan 

jumlah peserta didik 34 orang peserta didik.  

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik quota sampling yang merupakan pengambilan sampel yang 

didasarkan pada jumlah sampel yang tersedia dan sudah ditentukan. 

Pengambilan anggota populasi dengan mengambil kuota yang tersedia 

sebagai persyaratan populasi yaitu kelas XI yang berjumlah 34 orang peserta 

didik. 

4. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan metode eksperimen Pre-eksperiment design, 

yaitu penelitian yang dilaksanakan pada satu kelompok peserta didik 

(kelompok eksperimen) tanpa ada kelompok pembanding (kelompok kontrol). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre- 

experimental design dengan jenis  One Group Pretest-Posttest Desain. 

Dengan pola seperti pada tabel di bawah ini.  

Tabel 1.4. 

Desain Penelitian 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O2 

(Herlanti, 2016: 33-34) 
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Desain ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum eksperimen dan 

sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen    

disebut pretest, dan sesudah eksperimen    disebut posttest. 

5. Prosedur Penelitian 

1) Tahapan persiapan  

a. Menentukan sekolah yang akan diteliti 

b. Melakukan studi pendahuluan dengan mengobservasi tempat 

penelitian untuk memperoleh masalah dan materi pembelajaran yang 

akan diangkat dalam penelitian. Kegiatan observasi ini berupa 

wawancara terhadap salah satu guru, pengisian angket kepada 

peserta didik, wawancara terhadap salah satu peserta didik mengenai 

aktivitas pembelajaran fisika. 

c. Menelaah kurikulum mata pelajaran fisika 

d. Menentukan materi pembelajaran yang akan diteliti 

e. Mencari literatur yang sesuai untuk memperoleh informasi mengenai 

model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang telah ditatapkan 

f. Menentukan kelas yang akan dijadikan tempat untuk melakukan 

penelitian  

g. Membuat jadwal penelitian 

h. Mempersiapkan perangkat pembelajaran, seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Praktikum 

Peserta Didik (LKPD) atau petunjuk praktikum model problem 

solving laboratory 
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i. Menyediakan alat dan bahan kegiatan praktikum yang akan diteliti  

j. Membuat instrumen penelitian 

k. Menguji instrumen penelitian dan judgment oleh dosen pembimbing 

l. Melakukan uji coba instrumen  

m. Melakukan analisis terhadap instrumen yang telah diujikan berupa 

validitas, realibilatas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

n. Menetapkan instrumen yang valid berdasarkan hasil uji coba 

instrumen. 

o. Membuat pedoman observasi sesuai tahapan model pembelajaran 

problem solving laboratory. 

p. Pelatihan observer tentang cara pengisian lembar observasi. 

q. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran. 

2) Perencanaan 

a. Melaksanakan pretest 

b. Melakukan kegiatan laboratorium dengan model problem solving 

laboratory 

c. Melaksanakan posttest 

3) Tahap penutup  

a. Mengolah data dan membandingkan hasil tes keterampilan 

pemecahan masalah antara sebelum melakukan model pembelajaran 

problem solving laboratory dengan sesudah menggunakan problem 

solving laboratory untuk menentukan apakah ada peningkatan atau 

tidak. 
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b. Analisis data observasi 

c. Membuat kesimpulan dari hasil pengolahan data penelitian. 

Untuk lebih mengetahui dengan jelas bagaimana prosedur dari 

penelitian ini maka digambarkan dalam skema di bawah ini.  
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Gambar 1.2 Skema Prosedur penelitian 

 

Studi pendahuluan  

Menentukan 

materi  

Merumuskan masalah 

Menyusun instrumen  

judgment 

Uji coba instrumen 

Studi literatur 

 

Menelaan 

kurikulum 

Menetukan 

kelas 

Analisis instrumen 

perangkat pembelajaran, seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kegiatan Praktikum Peserta 

Didik (LKPD) atau petunjuk praktikum 

model problem solving laboratory 

 

Pretest  

kegiatan laboratorium 

dengan model problem 

solving laboratory 

Mengolah data 

Menganalisis data 

kesimpulan  

Posttest  

Tahap 

perencanaan 

Tahap 

pelaksanaan 

Tahap 

penutup 
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6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat untuk mengukur setiap 

keterlaksanaan dan menggambarkan proses kegiatan yang dilaksanaakan dalam 

penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Lembar observasi (LO)  

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

keterlaksanaan model pembelajaran problem solving laboratory yang 

dilaskanakan dalam proses pembelajaran. Cara pengisian lembar observasi yaitu 

dengan menggunakan tanda ceklis (   pada pilihan kolom yang terdiri dari lima 

pilihan kolom yaitu 1) sangat kurang, 2) kurang, 3) sedang, 4) baik, 5) sangat baik. 

Selain itu, telah disediakan kolom komentar yang telah disediakan oleh peneliti 

untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti dan peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsing dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving laboratory.  

Aktivitas peneliti dan peserta didik terdiri dari beberapa tahapan yang 

merupakan tahapan dari model pembelajaran problem solving laboratory. 

Tahapan yang terdapat pada lembar observasi yaitu tahap pendahuluan, tahap 

opening moves, tahap middle game, dan tahap end game. Lembar observasi dan 

kisi-kisi lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran problem solving 

laboratory tercantum dalam lampiran B.  
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2. Tes keterampilan pemecahan masalah 

Penelitian model pembelajaran problem solving laboratory ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah fisika peserta didik. Untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik 

digunakan sebuah tes yang akan dilaksanakan sebanyak dua kali yang 

dilaksanakan pada awal pertemuan sebagai pretest dan pada akhir pertemuan 

sebagai posttest. Tes ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

pemecahan masalah peserta didik sebelum menggunakan model pembelajaran 

problem solving laboratory dengan sesudah menggunakan model. Soal tes terdiri 

dari  lima soal dimana setiap soal terdapat indikator pemecahan masalah. Adapun 

Indikator dari keterampilan pemecahan masalah yang diteliti yaitu: 

a) mendeskripsikan masalah 

Mendeskripsikan masalah yaitu merangkum informasi penting secara simbol, 

visual, maupun secara tertulis. Mendeskripsikan masalah dapat mencakup 

informasi yang diketahui dan tidak diketahui, menentukan tujuan, gambaran 

situasi, dan mengambar grafik. 

b) pendekatan konsep fisika yang tepat 

Pendekatan konsep fisika yang tepat yaitu pemecahan masalah dalam memilih 

konsep dan prinsip fisika yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan 

masalah. Konsep dalam hal ini merupakan konsep umum dan spesifik, seperti 

konsep umum tentang vektor atau konsep spesifik tentang momentum dan 

kecepatan. Selain itu, prinsip dalam hal ini merupakan sebuah aturan fisika 
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dasar atau hukum yang digunakan untuk menggambarkan objek dan 

interaksinya seperti konservasi energi.  

c) penggunaan konsep fisika secara khusus 

Penggunaan konsep fisika secara khusus yaitu pemecahan masalah yang 

menghubungkan benda dan jumlah dalam masalah yang sesuai dalam 

hubungan fisika. Penggunaan konsep fisika khusus dapat berupa definisi, 

menuliskan hubungan fisika tertentu, memilih prinsip fisika yang relevan, dan 

menghasilkan persamaan yang sesuai.   

d) prosedur matematis 

prosedur matematika yaitu pemecahan masalah dalam proses menentukan 

solusi dengan memilih prosedur matematis yang sesuai dan mengikuti aturan 

matematika untuk mendapatkan sejumlah solusi yang tepat.  

e) berpikir logis. 

Berpikir logis yait pemecahan masalah untuk mengevaluasi solusi secara 

konsisten dengan berfokus pada tujuan, memeriksa kembali solusi masalah 

secara jelas sehingga menghasilkan solusi yang sesuai dengan harapa yang 

diinginkan.  

Alat ukur soal dibuat berdasarkan beberapa perkembangan yang awalnya 

berupa kisi-kisi yang dikembangkan sebagai soal yang akan diuji cobakan 

sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen yang digunakan dalam penelitian 

dalam model pembelajaran problem solving laboratory. Soal tes keterampilan 

pemecahan masalah dan kisi-kisinya tercantum dalam lampiran B. 
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3. Lembar kerja peserta didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui perkembangan peserta didik dalam mengikuti dan memahami proses 

pembelajaran fisika pada meteri usaha dan energi dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving laboratory. LKPD ini berisikan beberapa kegiatan 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berupa: menentukan 

tujuan, membuat prediksi, menentukan alat dan bahan, membuat langkah-langkah 

praktikum, memasukkan data pengamatan, menganalisis data, dan menarik 

kesimpulan dari hasil praktikum. Lembar kerja peserta didik (LKPD) tercantum 

dalam lampiran B 

7. Analisis Instrumen 

1) Analisis lembar obeservasi (LO)  

Sebelum lembar observasi dijadikan sebagai instrumen dalam proses 

penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan uji kelayakan lembar observasi 

berupa judgment kepada dosen pembimbing untuk mengetahui materi, kontruks, 

dan bahasa yang digunakan dalam lembar observasi. Kemudian, lembar ini 

diberikan kepada observer setiap pertemuan dan diisi oleh observer dengan tujuan 

untuk mengetahui keterlaksanaan dari proses pembelajaran dengan menggunakan 

model problem solving laboratory. 

2) Analisis keterampilan pemecahan masalah 

a Analisis kualitatif butir soal keterampilan pemecahan masalah 

Analisis butir soal ini didasarkan pada kaidah penulisan soal (tes 

tertulis, keterampilan, dan sikap) dalam analisis ini aspek yang ditelaah  
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adalah dalam segi materi, konstruk, bahasa, dan kunci jawaban.  Dalam 

proses penelaahan setiap butir soal, penelaah perlu memiliki bahan 

seperti: (1) kisi–kisi soal tes, (2) kurikulum, dan (3) buku pedoman. 

b Analisis data kuantitatif butir soal keterampilan pemecahan masalah  

( a ) Uji validitas  

Untuk menentukan validitas soal maka digunakan rumus 

berikut: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑  
 
}{ ∑    ∑  

 
}

 

                                                 

                       
                
                 

Setelah didapatkan nilai kemudian di interprestasikan terhadap 

tabel nilai r seperti: 

Tabel 1.5. 

Interpretasi Uji Validitas 

Koefisien korelasi Interpretasi 

0,00 <      0,20  Sangat rendah 

0,21 <      0,40 rendah 

0,41 <      0,60 Sedang 

0,61 <      0,80 Tinggi 

0,81 <      1,00 Sangat tinggi 

 (Arikunto, 2009: 75) 

Setelah dilakukan uji coba dan menganalisis hasil uji coba dari 

ke-5 soal tipe A satu soal berkorelasi sangat tinggi, dua soal 

berkorelasi tinggi, satu soal berkorelasi sedang, dan satu soal 

berkorelasi rendah. Sedangkan untuk hasil uji coba soal tipe B yang 
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terdiri dari lima soal didapatkan bahwa tiga soal berkorelasi sangat 

tinggi dan dua soal berkorelasi tinggi.  

( b ) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas ditentukan dengan menggunakan rumus: 

     
 

   
(  ∑

  
 

  
 )  

(Arikunto, 2009: 109) 

Dengan:  

                                 
∑  

                             
  
                       

                        
Untuk mengetahui tingi rendahnya koefisien reliabilitas perangkat 

tes dapat digunakan indeks berikut: 

Tabel 1.6. 

Interpretasi Nilai Reliabilitas 

No Rentang Interpretasi 

1 0,80 <  r xy  ≤ 1,00 Sangat tinggi 

2 0,60 < r xy  ≤ 0,80 Tinggi 

3 0,40 < r xy  ≤ 0,60 Sedang 

4 0,20 < r xy  ≤ 0,40 Rendah  

5 0,00 < r xy  ≤ 0,20 Sangat rendah 

 (Arikunto, 2009: 109) 

Setelah melakukan uji coba soal dan menganalisis hasil uji coba 

didapatkan bahwa reliabilitasnya sebesar 0,68 dengan interpretasi tinggi 

untuk soal tipe A dan reliabilitas 0,88 dengan interpretasi sangat tinggi 

untuk tipe soal B.  

( c ) Daya Pembeda  

Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir item hasil tes 

belajar dapat membedakan tes yang berkemampuan tinggi dan tes 
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yang berkemampuan rendah. Untuk mengetahui daya pembeda 

digunakan rumus: 

   
 ̅    ̅  

         
 

                    

 ̅                             
 ̅                               

 

Tabel 1.7.  

Interpretasi NIlai DP 

No  Nilai Daya Pembeda   Interpretasi  

1 0,40 ke atas Sangat baik 

2 0,30 - 0,39 Baik  

3 0,20 - 0,29 Cukup  

4 0,19 ke bawah Kurang baik  

(Arifin Z, 2012:146)  

Setelah melakukan uji coba soal dan menganalisis hasil uji coba 

didapatkan bahwa daya pembeda dari ke-5 soal pada tipe A didapatkan 

empat soal berkategori cukup dan satu soal berkategori sangat jelek. 

Sedangkan untuk daya pembeda dari ke-5 soal pada tipe B didapatkan 

empat soal berkategori cukup dan satu soal berkategori kurang baik.  

( d ) Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran dicari dengan rumus: 

                   
         

             
 

 

Nilai tingkat kesukaran yang diperoleh diinterpretasikan pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1.8. 

Kategori Tingkat Kesukaran 

Indeks kesukaran Interpretasi 

0,00 – 0,30 Sukar  

0,31 – 0,70 Sedang  

0,71 – 1,00 Mudah  

(Arifin Z, 2012: 148) 

Setelah melakukan uji coba soal dan menganalisis hasil uji coba 

didapatkan bahwa tingkat kesukaran dari ke-5 soal pada tipe A dan tipe B 

berada pada kategori sedang.  

Setelah melakukan uji coba soal tipe A dan tipe B sebanyak sepuluh soal, 

kemudian menganalisis hasil uji coba dengan menggunakan validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran, maka didapatkan lima soal 

yang dapat dipakai sebagai instrumen dalam penelitian pada model 

pembelajaran problem solving laboratory dengan rincia soal nomor satu dan 

dua diambil dari soal tipe B dan soal nomor tiga, empat, dan lima diambil dari 

soal tipe A.  

3) Analisis lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

Sebelum lembar kegiatan peserta didik dijadikan sebagai instrumen 

dalam penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan uji kelayakan LKPD 

kepada dosen pembimbing. Setelah layak maka LKPD tersebut dapat 

diberikan kepada peserta didik.  
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8. Analisis dan teknik pengolahan data  

1) Analisis Data Lembar Obeservasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh observer untuk mengamati 

aktivitas peneliti dan peserta didik dalam pelaksanaan praktikum dengan 

menggunakan model pembelajaran problem solving laboratory dan 

keterlaksanaanya. Keterlaksanaan tahapan-tahapan model pembelajaran 

problem solving laboratory berdasarkan hasil observasi yang terdiri dari 

pillihan kolom yang terdiri dari lima pilihan kolom yaitu 1) sangat kurang, 2) 

kurang, 3) sedang, 4) baik, 5) sangat baik.. Adapun tahapan setiap pertemuan 

yaitu: 

a) Menghitung jumlah skor yang terlaksana  

b) Mengubah jumlah skor seluruh pertemuan yang diperoleh menjadi nilai 

keterlaksanaan dengan mengggunakan rumus: 

                     
                  

              
     

c) Menghitung presentase keterlaksnaan tertinggi dan terendah  

d) Menghitung masing-masing keterlaksanaan model dengan menggunakan 

rumus: 

                     
                  

              
     

e) Menghitung rata-rata persentase keterlaksanaan pada setiap tahapan 

model 

f) Menghitung tahapan model pembelajaran tertinggi dan terendah 
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g) Mengubah presentase yang diperoleh ke dalam kriteria keterlaksanaan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.9. 

Kriteria Keterlaksanaan  

Rentang Nilai Kriteria 

      Sangat kurang 

55% - 59%  Kurang 

60% - 75% Cukup  

76% - 85%  Baik 

  86% - 100% Sangat baik 

(Purwanto, 2009 :102) 

2) Analisis Data Keterampilan Pemecahan Masalah 

Analisis keterampilan pemecahan masalah digunakan untuk mengetahui 

keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah fisika dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Solving Laboratory (PSL). 

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan penskoran yang 

berpedoman pada rubrik keterampilan pemecahan masalah yang terdiri dari 

lima indikator keterampilan pemecahan masalah. Penskoran didapatkan dari 

jawaba LKPD yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

      
           

             
      

Analisis keterampilan pemecahan masalah didapatkan dengan 

menggunakan analisis normal gain setiap peserta didik dengan menggunakan 

rumus: 
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Tabel 1.11. 

Interpretasi Nilai Normal Gain 

N-Gain  Kriteria 

      Tinggi  

          Sedang  

      Rendah 

(Hake, 1999: 1)  

Kemudian disajikan dalam bentuk diagram. Cara mengetahui peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan uji normalitas 

dan uji hipotesis.  

1) Pengujian hipotesis 

a) Uji normalitas data  

Sebelum melakukan uji hipotesis kita harus mengetahui terlebih 

dahulu data yang berdistribusi normal dengan data yang tidak berdistribusi 

norma. Jika data yang didapatkan berdistribusi normal, maka kita dapat 

menggunakan statistik parametris sedangkan data yang berdistribusi tidak 

normal maka kita gunakan statistik nonparametris. Untuk mengetahui data 

yang didapatkan berdistribusi normal dan tidak berdistribusi normal maka 

pada penelitian ini digunakan uji Chi Kuadrat kerena sampel berjumlah 

lebih dari 30 orang. Uji normalitas data pretest dan posttes menggunakan 

rumus chi kuadrat berikut: 

   ∑
       

 

  
 

(Sugiyono, 2007: 107) 
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kriteria pengujian normalitas: 

a) Jika        
    

      maka data terdistribusi normal 

b) Jika        
    

      maka terdistribusi tidak normal. 

(Sugiyono, 2007: 109) 

b) Uji hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang di 

ajukan diterima atau ditolak. Langkah-langkah uji hipotesis yaitu: 

a) Apabila data terdistribusi normal maka digunakan statistik 

parametris yaitu dengan menggunakan uji t. Langkah-langkahnya 

adalah: 

1 Menghiitung harga         dengan menggunakan rumus: 

        
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
  
 

  
 

  
 

  
   (

  
   

) (
  
   

)

  

              
  ̅̅̅ = Rata-rata sampel 1 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata sampel 2 

        = Simpangan baku sampel 1 

        = Simpangan baku sampel 2 

  
       = Varians sampel 1 

  
       = Varians sampel 2 

         = Korelasi antara dua sampel 

 

2 Mencari nilai        yang terdapat pada tabel nilai “t” dengan 

berpegang pada derajat kebebasan (dk) yang diperoleh pada taraf 

signifikasi 5% rumus derajat kebebasan adalah:  
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3 Melakukan perbandingan antara         dan        dengan kriteria: 

jika                  maka H0 ditolah dan Ha diterima atau 

disetujui yang berarti terdapat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah fisika secara signifikan         <         H0 

diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah fisika secara signifikan.  

(Sugiyono, 2007: 121)  

b) Apabila data terdistribusi tidak normal maka dilakukan dengan uji 

wilcoxon macth pairs test. 

  
    

  
 

   √
            

  
 

Dengan demikian 

  
    

  
 

  
      

 

√            
  

 

 

Keterangan:  

T = jumlah jenjang/rangking yang terendah  

 

Kriteria:  

                                             

                                            

(Sugiono, 2007:137) 
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3) Analisis Data Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Langkah-langkah analisis lembar kegiatan peserta didik, sebagai berikut: 

a) Menghitung jumlah skor jawaban yang benar dengan menggunakan 

rumus:  

                    
           

             
      

b) Menginterpretasikan hasil skor peserta didik ke dalam kategori nilai 

berikut: 

Tabel 1.12.  

Interpretasi Skor 

No  Skor Interpretasi  

1 0 - 19 Gagal 

2 20 - 39 Kurang 

3 40 - 59 Cukup 

4 60 - 79 Baik 

5 80 - 100 Baik sekali 

(Arikunto, 2009: 245) 

 

 

 


