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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan fasilitator yang penting. Cara 

guru menyampaikan sampai pemilihan metode pembelajaran yang tepat 

berpengaruh pada hasil yang diperoleh siswa. Selain itu, untuk menunjang 

proses pembelajaran di sekolah perlu memperhatikan fasilitas-fasilitas, 

misalnya alat-alat percobaan jika akan diadakan praktikum. 

Di SMPN 1 Kotagajah guru fisika cenderung menggunakan metode 

konvensional atau ceramah. Proses pembelajaran yang monoton dan kurang 

bervariasi seperti ini mengakibatkan minat belajar fisika kurang, tingkat 

berpikir siswa rendah, penguasaan konsep siswa kurang dan sikap siswa 

menjadi pasif. Oleh karena itu, siswa menganggap pelajaran fisika sulit dan 

membosankan. Hal ini terlihat pada nilai ulangan fisika siswa yang rendah. 

Oleh karena itu, guru sebagai ujung tombak dalam pencapaian tujuan 

pendidikan perlu memilih metode pembelajaran yang efektif, efisien, dan 

menarik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa maka perlu untuk mengubah proses 

belajar mengajar dan merubah komponen-komponen yang dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar itu sendiri.   
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Untuk mengatasi kendala tersebut maka digunakan suatu metode 

pembelajaran yang sesuai dan diharapkan mampu membantu siswa 

memahami materi pelajaran sehingga hasil belajar dan penguasaan 

konsepnya akan meningkat. Berbagai cara untuk menyampaikan materi 

pelajaran dapat membuat siswa belajar lebih efektif sehingga memberikan 

hasil yang berbeda, khususnya terhadap penguasaan konsep siswa.  

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika untuk 

membantu siswa dalam penguasaan konsep adalah simulasi. Simulasi 

memungkinkan siswa dapat melakukan praktikum menggunakan virtual lab 

dengan media komputer. Di SMPN 1 Kotagajah terdapat laboratorium 

komputer dengan jumlah komputer yang memadai sehingga memungkinkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi. Namun, guru belum 

memanfaatkan komputer-komputer yang ada untuk pembelajaran fisika. 

Metode dengan menggunakan simulasi pembelajaran dikemas sehingga 

mengurangi keabstrakan dan verbalisme dalam pendidikan di sekolah, 

khususnya pelajaran fisika. Siswa dapat lebih aktif selama proses 

pembelajaran karena penggunaan simulasi lebih menyenangkan. Guru dapat 

lebih mengembangkan kreativitas siswa. Penggunaan simulasi ini 

memungkinkan siswa lebih menguasai konsep materi yang dipelajari karena 

siswa dapat mengubah-ubah variabel yang ada dan mengetahui akibat yang 

ditimbulkan saat variabel-variabelnya diubah nilainya sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Selain simulasi juga terdapat metode lain yang dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa yaitu eksperimen. Di SMPN 1 Kotagajah terdapat 

laboratorium IPA dengan jumlah alat praktikum yang memadai. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dilakukan di dalam 

kelas dan alat-alat laboratorium dibawa ke kelas untuk melaksanakan 

eksperimen dikarenakan jumlah kelas yang kurang sehingga untuk 

sementara laboratorium IPA digunakan sebagai ruang kelas. Guru di SMPN 

1 Kotagajah belum semuanya mampu menggunakan KIT percobaan yang 

ada. Hanya beberapa guru yang mampu menggunakannya. Pada metode 

eksperimen siswa diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep dalam 

struktur kognitifnya melalui kemampuan berpikir dan kreativitasnya yang 

selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Penggunaan metode 

eksperimen, siswa tidak hanya menerima ceramah dari guru tetapi dapat 

belajar secara langsung sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa 

dan akan lebih mudah dalam menguasai konsep suatu materi sehingga 

memungkinkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Melakukan 

percobaan melalui alat-alat praktikum membuat siswa dapat menyusun 

konsep tentang suatu teori dengan membuktikan sendiri kebenarannya, 

sehingga konsep yang diperoleh siswa bersifat lebih menetap dibandingkan 

dengan membaca atau penjelasan yang bersifat verbalisme dari guru.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dilakukan 

penelitian dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar dan Penguasaan 

Konsep Fisika Siswa antara Penggunaan Simulasi dan Eksperimen”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan rata-rata hasil belajar fisika siswa antara 

penggunaan simulasi dengan eksperimen? 

2. Adakah perbedaan rata-rata penguasaan konsep fisika siswa antara 

penggunaan simulasi dengan eksperimen? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Perbedaan rata-rata hasil belajar fisika siswa antara penggunaan 

simulasi dan eksperimen. 

2. Perbedaan rata-rata penguasaan konsep fisika siswa antara 

penggunaan simulasi dan eksperimen. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan: 

1. Menjadi alternatif baru bagi guru dalam menyajikan materi 

pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan 

hasil belajar dan penguasaan konsep fisika siswa. 

2. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran mencakup pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, dan analisis. Hasil belajar dibatasi pada ranah kognitif 

yang berupa soal pilihan jamak.  

2. Penguasaan konsep mencakup pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan menganalisis. Penguasaan konsep dibatasi pada ranah 

kognitif  yang berupa soal pilihan jamak beralasan. 

3. Simulasi adalah suatu metode yang memanfaatkan komputer dalam 

proses pembelajaran meliputi melakukan kerja, mengamati suatu 

objek, menganalisis, dan membuktikan dengan media komputer, serta 

menarik kesimpulan. 

4. Eksperimen adalah suatu metode yang memanfaatkan alat-alat 

percobaan dalam proses pembelajaran meliputi melakukan kerja, 

mengamati suatu objek, menganalisis, dan membuktikan melalui alat-

alat percobaan, serta menarik kesimpulan. 

5. Objek penelitian ini adalah siswa kelas IX SMPN 1 Kotagajah tahun 

ajaran 2012/2013 

6. Materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah materi pokok Listrik 

Dinamis dengan sub pokok bahasan Hukum Ohm, Hukum I Kirchoff, 

serta Rangkaian Hambatan Seri dan Paralel. 

 


