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ABSTRAK

PENGARUH KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH FISIKA PESERTA DIDIK
YANG DITERAPKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL BERBANTUAN ALAT PERAGA.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendekatan kontekstual berbantuan alat peraga
terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Jenis penelitian ini adalah
Quasi-experimen dengan desain penelitian non equivalent control group design with pre-test and
post-test. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X IPA dengan teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian adalah peserta didik pada kelas X IPA 1
sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA 5 sebagai kelas kontrol. Kemampuan pemecahan masalah
diukur dengan memberikan tes essay. Hasil tes akhir pemecahan masalah diperoleh nilai rata-rata kelas
eksperimen 64,14  dan nilai rata-rata kelas kontrol 51,55.  Hipotesis penelitian diuji dengan Uji-t
polled varians dengan taraf signifikan 5%, dan diperoleh hasil  thitung = 3,57, sedangkan  ttabel =
2,0. Berdasarkan hasil tersebut, berarti thitung lebih besar dari pada ttabel. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual berbantuan alat peraga berpengaruh terhadap kemampuan

pemecahan masalah fisika peserta didik SMA.

Kata kunci: pendekatan kontekstual, alat peraga, kemampuan pemecahan masalah.

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE CONTEXTUAL APPROACH ASSISTED BY TEACHING
AIDS ON THE PROBLEM SOLVING ABILITY OF PHYSICS PROBLEM OF STUDENTS.
This study aims to examine the effect of a contextual approach assisted by teaching aids on the ability
to solve physics problems of class X high school students. This type of research is quasi-experimental
with non equivalent control group design with pre-test and post-test design. The population of this
study was all students of class X IPA with a sampling technique using purposive sampling. The study
sample was students in class X IPA 1 as the experimental class and class X IPA 5 as the control class.
Problem solving abilities are measured by giving essay tests. The final problem solving test results
obtained an experimental class average value of 64.14 and the average value of the control class 51.55.
The research hypothesis was tested by polled variance t-test with a significance level of 5%, and the
results of tcalculate = 3.57 for problem solving, while ttable = 2.0. Based on these results, it means that
tcalculate is greater than ttable. The results of this study indicate that the contextual approach assisted
by teaching aids influences physics problem solving abilities of students.

Keywords: the contextual approach, teaching aids, problem solving.
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PENDAHULUAN

Fisika adalah kumpulan pengetahuan,
cara berpikir, dan penyelidikan. Fisika
dipandang sebagai suatu proses dan sekaligus
produk sehingga dalam proses
pembelajarannya harus mempertimbangkan
strategi atau metode pembelajaran yang
efektif dan efisien. Pembelajaran fisika yang
efektif dan efisien dapat diciptakan, salah
satunya dengan menggunakan metode atau
model pembelajaran yang bervariasi.

Guru sebagai fasilitator dalam
pembelajaran serta salah satu faktor penentu
tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan
harus mampu membuat peserta didik aktif.
Berbagai strategi pembelajaran aktif, dapat
diterapkan guna meningkatkan hasil belajar
fisika peserta didik, sehingga diperlukan
suatu pembelajaran yang berpusat pada
peserta didik dan dapat mengarahkan peserta
didik untuk dapat terlibat secara langsung
dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

Cara yang dapat ditempuh dalam
pembelajaran fisika agar mutu pembelajaran
dapat ditingkatkan, salah satunya adalah
dengan mengintensifkan kemampuan
pemecahan masalah fisika. Banyak peserta
didik yang hasil belajarnya tidak mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) ketika
diberikan soal ujian, hal ini di sebabkan
karena peserta didik mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan masalah pada
pelajaran fisik.

Guru selaku tenaga pendidik harus
mampu memilih strategi pembelajaran yang
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah fisika, berdasarkan kenyataan
tersebut, maka peneliti menawarkan suatu
solusi alternatif yaitu dengan menggunakan

strategi pembelajaran kontekstual. Menurut
Wina (2012:255), “contextual teaching and
learning (CTL) adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan pada proses
keterlibatan peserta didik secara penuh untuk
dapat menemukan materi yang di pelajari
dan menghubungkannya dengan situasi
kehidupan nyata sehingga mendorong peserta
didik untuk dapat menerapkannya dalam
kehidupan mereka”. 

Peneliti menggunakan Alat Peraga
sebagai alat bantu yang digunakan untuk
menyampaikan pengetahuan khususnya 
pelajaran fisika untuk mengoptimalkan
strategi pembelajaran kontekstual ini, yang
diharapkan mampu dengan mudah diserap
oleh peserta didik agar proses belajar
mengajar dapat berjalan secara efektif dan
efisien.

Sealain itu, dalam kehidupan
sehari-hari, manusia akan selalu dihadapkan
pada suatu permasalahan. Jika manusia tidak
mampu memberikan solusi pada
permasalahan yang sedang dihadapi maka itu
akan menjadi masalah. Oleh karena itu, kita
membutuhkan kemampuan pemecahan
masalah yang dapat membantu kita untuk
menyelesaikan suatu permasalahan.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh
McBride,et al (2010), bahwa teori
kontruktivisme, pengetahuan tidak
disampaikan begitu saja dari guru ke peserta
didik namun perlu dikontruksikan oleh
peserta didik. Pemecahan masalah dapat
memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengembangkan sejumlah
kemampuan yang ada pada dirinya (dalam
Sujarwanto,et al (2014:66)). Berkenaan
dengan hal tersebut, peneliti tertarik
melakukan penelitian yang berjudul
“Pengaruh Kemampuan Pemecahan Masalah



3

Fisika Peserta Didik yang Diterapkan
Pendekatan Kontekstual berbantuan Alat
Peraga”.

METODE PERCOBAAN

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh peserta didik kelas XI IPA dengan
sampel yang terpilih dalam penelitian ini
yaitu  peserta didik kelas X IPA 1 dan X IPA
5. Penelitian ini dilakukan di SMAN 4
Mataram. 

Penelitian ini difokuskan untuk
mengetahui pengaruh kemampuan
pemecahan masalah fisika peserta didik yang
diberikan pendekatan kontekstual berbantuan
alat peraga dengan materi getaran harmonis
sederhana. Alat ukur dalam penelitian ini
berupa soal essay untuk mengukur
kemampuan pemecahan masalah fisika.

Jenis penelitian yang digunakan
adalah kuasi eksperimen yang ditandai
dengan adanya perlakuan yang dirancang dan
diberikan secara sengaja untuk mengubah
kondisi.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan
penelitian ini dapat dilihat dari hasil
pengukuran kemampuan pemecahan masalah
sebelum dan sesudah diberi perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berupa hasil
perhitungan akhir. Adapun data penelitian di
peroleh dari semua hasil tes yang telah
diberikan kepada peserta didik kelas X IPA
di SMAN 4 Mataram. Data tersebut berupa
hasil tes pemecahan masalah fisika yang
dilaksanakan sebelum dan sesudah proses
pembelajaran. Tes pemecahan masalah
berbentuk uraian (essay) sebanyak 4 soal
yang mencakup empat indikator penilaian

antara lain: indentifikasi masalah,
merencanakan strategi, menerapkan strategi,
dan evaluasi.

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah
fisika peserta didik kelas eksperimen dan
kelas kontrol disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1  Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Pemecahan Masalah Fisika

Kela
s

Tes Jum
lah

Nilai
terend
ah

Nilai

Terti
nggi

Rata-
Rata

Standa
r
Devias
i

Eksp
erim
en 

awal 36 13 33 23,77 5,94

akhir 36 30 90 64,14 16,15

Kont
rol

awal 43 15 38 27,41 7,02

akhir
43 30 70 51,55 12,92

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa
rata-rata kemampuan awal kelas eksperimen
lebih rendah dibanding kelas kontrol, dimana
rata-rata tes awal kelas eksperimen 23,77 dan
kelas kontrol 27,41, dengan selisih rata-rata
hanya 3,64. Kelas eksperimen maupun kelas
kontrol mengalami peningkatan setelah
proses pembelajaran. Namun, jika dilihat
dari tabel di atas, kelas eksperimen
mengalami peningkatan yang lebih baik dari
pada kelas kontrol. Hal ini berdasarkan
perolehan nilai rata-rata tes awal dan
rata-rata tes akhir, dimana kelas kesperimen
meningkat dari 23,77 menjadi 64,14 dan
kelas eksperimen meningkat dari 27,41
menjadi 51,55. Pada tabel tersebut juga
terlihat perolehan nilai tertinggi maupun
terendah pada kedua kelas mengalami
peningkatan yang signifikan setelah diberi
perlakuan. Agar lebih jelas mengenai
perbandingan nilai rata-rata tes awal dan tes



Gambar 1 Perbandingan Nilai Rata-Rata 
Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
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akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol
dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan
perbandingan peningkatan nilai rata-rata tes
awal dan tes akhir antara kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Kelas eksperimen
mengalami peningkatan sebesar 40,37 dan
kelas kontrol meningkat sebesar 24,14.
Berdasarkan hal tersebut, kelas eksperimen
mengalami peningkatan yang lebih baik dari
pada kelas kontrol dalam melakukan
pemecahan masalah fisika. 

Setelah didapat data tes akhir,
kemudian dilakukan uji prasyarat parametrik
(uji normalitas dan uji homogenitas) untuk
mengetahui jenis uji hipotesis apa yang
digunakan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk
mengetahui jenis statistik yang digunakan.
Selain itu, Uji normalitas juga berfungsi
untuk mengetahui normal  atau tidak normal
data kelas eksperimen dan data kelas kontrol.
Hasil analisis uji normalitas data untuk tes
pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel
4.8 berikut.

Tabel 2 Hasil Analisis Uji Normalitas Data

Kelas Tes
(α=0,05)

Keterangan

 Eksper
imen

awal
8,65 12,592

Terdistribusi
Normal

Kontrol 4,83 11,07
Terdistribusi
Normal

Eksperimen
akhir

11,68 12,592
Terdistribusi
Normal

Kontrol 10,52 11,07
Terdistribusi
Normal

Jika dibandingkan nilai  dan 
 maka diperoleh  ,

pada derajat kebebasan 5 dan taraf
signifikansi 5%. Hal ini berarti data
penelitian berasal dari populasi yang
terdistribusi normal. Berdasarkan hasil
tersebut, statistik yang digunakan adalah
statistik parametrik.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk
mengetahui kemampuan awal peserta didik
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain
itu, tujuan yang paling utama adalah untuk
menentukan jenis uji t yang digunakan pada
statistik parametrik.Uji homogenitas ini
menggunakan uji-F dengan taraf signifikansi
5%. Adapun hasil analisis uji homogenitas
untuk kemampuan pemecahan masalah dapat
dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 3 Uji Homogenitas Data Tes Awal dan Tes Akhir
Kemampuan Pemecahan Masalah

Kelas Tes

Jumlah
peserta
didik
(N)

Varian
(S2)

Fhitu
ng

Ftabe
l

Keterangan

Eksperimen
awal

36 35,76
1,32 1,80 Homogen

Kontrol 34 47,33

Eksperimen
akhir

36 263,41
1,56 1,90 Homogen

Kontrol 34 168,74

N
il
ai
R
at
a-
-
R
at
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Pada tabel 3, diperoleh hasil analisis
Fhitung untuk tes awal 1,32 dan tes akhir

1,56, sedangkan Ftabel 2,03. Hal ini berarti 
Fhitung<Ftabel, dengan demikian
berdasarkan kriteria pengambilan keputusan
maka kedua sampel berasal dari populasi
yang homogen. Sedangkan jenis uji t yang
digunakan pada statistik parametrik adalah
t-test polled varians.

3. Uji Hipotesis

Hasil uji homogenitas menunjukkan
bahwa data berasal dari populasi yang
homogen, dengan kata lain kemampuan awal
kelas eksperimen dan kelas kontrol menurut
statistik adalah sama. Selain itu, berdasarkan
hasil uji normalitas bahwa kelas eksperimen
dan kelas kontrol terdistribusi normal.
Dengan demikian, uji statistik yang
digunakan yaitu statistik parametrik t-test
polled varians. Data yang digunakan untuk
melakukan uji hipotesis yaitu data hasil tes
akhir (setelah diberi perlakukan). Setelah
didapatkan nilai thitung, selanjutnya nilai
tersebut dibandingkan dengan niai ttabel.
Nilai ttabel diperoleh berdasarkan nilai

derajat kebebasan  dan
taraf signifikansi α=5%, dengan menggunkan
kriteria uji-t dua pihak jika

 maka 

diterima dan  ditolak.  Hasil uji hipotesis
untuk variabel terikat kemampuan
pemecahan masalah ditunjukkan pada tabel
4.

.Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis Pemecahan Masalah

Kelas

Jumlah
Peserta
Didik
(N)

Rata-r

ata ( )

Standar
Deviasi
(S)

Varian
s (S2)

thitung
ttabe
l

Eksperim
en

36 64,14 16,23 263,41
3,57 2,0

Kontrol 34 51,55 12,99 168,74

Berdasarkan hasil perhitungan
diperoleh thitung = 3,57 dan ttabel = 2,0
pada taraf signifikansi 5% untuk derajat
kebebasan 68. Oleh karena itu, nilai 

lebih besar dari  dan ,

sehingga dapat disimpulkan 1 ditolak dan

1 diterima, yang berarti di tolak dan
 diterima. 

Indikator kemampuan pemecahan
masalah yang dikembangkan dalam
penelitian ini yaitu indikator pemecahan
masalah menurut Young dan Freedman
(2004) (dalam Sujarwanto (2014:68)).
Berikut adalah rata-rata persentase
ketercapaian indikator untuk peserta didik
kelas eksperimen. Ketercapaian indikator
dari 36 peserta didik untuk indikator 1 yaitu
97,22%, indikator 2 yaitu 92,39%, indikator
3 yaitu 49,32%, dan indikator 4 yaitu
13,88%. Data ini merupakan hasil dari tes
akhir yang diberikan kepada peserta didik
kelas eksperimen. Berdasarkan Gambar 5.2
langkah 1 (memahami masalah) memiliki
persentase yang paling tinggi karena untuk
memahami maksud soal merupakan sesuatu
yang paling mendasar bagi peserta didik.
Langkah 2 (merencanakan permasalahan)
juga memiliki persentase yang tinggi dari
keempat indikator, Artinya kemampuan
peserta didik dalam merencanakan
permasalahan dapat dikatakan tinggi.
Sedangkan kemampuan peserta didik dalam
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menyelesaikan msalah (langkah 3)
digolongkan sedang. Faktanya dari keempat
langkah, langkah 4 (memeriksa kembali
proses dan hasil) tergolong rendah karena
tidak banyak peserta didik yang mengerjakan
sampai pada langkah 4.

Gambar 2 Persentase Rata-rata Langkah-langkah
Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Peserta Didik Kelas

Eksperimen dan Kontrol

Beberapa penelitian terkait kemampuan
pemecahan masalah, antara lain Azizizah,et
al. (2016:59) menyatakan pengaruh startegi
pembelajaran interactive demonstration
berpengaruh terhadap kemampuan
pemecahan masalah peserta didik serta
mengalami peningkatan. Sujarwanto,et al
(2014:76) menyatakan peserta didik yang
belajar dengan modeling instruction
memiliki kemampuan pemecahan masalah
fisika yang lebih tinggi dibanding peserta
didik yang belajar dengan model
pembelajaran konvensional.

Analisis uji N-gain tiap langkah
pemecahan masalah ditinjau berdasarkan
skor perolehan nilai masing-masing peserta
didik pada setiap indikator pemecahan
masalah. Berdasarkan pada gambar 5.2, hasil
persentase peningkatan setiap langkah
pemecahan masalah pada kelas eksperimen
selalu mengalami peningkatan dibanding
kelas kontrol. Namun peningkatan yang
paling tinggi pada langkah 1 dan langkah 2
untuk kedua kelas. Dari hasil tersebut juga

terlihat pada langkah 1 dan langkah 2 tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara
kedua kelas. Hal ini berarti kemampuan
peserta didik dalam mengidentifikasi
masalah dan menetapkan tujuan untuk kedua
kelas hampir sama. Namun pada langkah 2
untuk kelas kontrol, % N gain lebih tinggi
daripada langkah 1, hal ini disebabkan
beberapa peserta didik pada kelas kontrol
saat menjawab soal melewati langkah 1
(memahami masalah) dan langsung ke
langkah 2 (merencanakan permasalahan)
atau dengan kata lain beberapa peserta didik
saat menjawab soal langsung menghitung
soal tanpa menulis “diketahui” (sesuai
langkah KPM) sehingga mengurangi skor
yang didapat. Selain itu, pada langkah 3
kelas eksperimen mengalami peningkatan
yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Hal
ini berarti, peserta didik di kelas eksperimen
lebih baik dalam menyelesaikan masalah di
banding peserta didik dikelas kontrol. Pada
langkah 4, skor N-gain kelas eksperimen dan 
kelas kontrol termasuk dalam kategori
rendah. Hal ini disebabkan hanya beberapa
peserta didik yang menyelesaikan soal
sampai selesai dengan hasil yang tepat
sehingga mereka belum sempat memeriksa
kembali proses dan hasil/menjawab
pertanyaan dengan benar dan tepat. 

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan
untuk upaya meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah adalah dengan
melakukan penekanan-penekanan pada saat
pembelajaran dalam hal membedakan
persamaan fisika. Selain itu, menentukan
konsep, prinsip, teori, dan atau hukum fisika
yang digunakan untuk mendukung dalam
mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian
bagaimana peserta didik dapat menerapkan
konsep, prinsip, teori, dan atau hukum fisika
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tersebut dengan demikian kemampuan
pemecahan masalah peserta didik dapat utuh
secara keseluruhan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan yang telah dipaparkan, dapat
ditarik kesimpulan yaitu pendekatan
kontekstual berbantuan alat peraga
berpengaruh terhadap pemecahan masalah
fisika peserta didik di SMAN 4 Mataram.
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