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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoretis 

1. Simulasi 

Dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran perlu adanya usaha 

peningkatan lingkungan belajar bagi siswa. Agar proses belajar 

mengajar terlaksana dengan baik, maka guru sebagai fasilitator harus 

mengupayakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Salah 

satu alternatifnya adalah dengan menggunakan media virtual lab.  

Saat ini banyak pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai 

media pembelajaran, khususnya penggunaan komputer. Tidak hanya 

di kota saja, bahkan di beberapa desa pun sudah terdapat komputer di 

sekolah. Terdapat beberapa tujuan pemakaian komputer dalam 

pembelajaran. Kumaat (2008: 213) mengungkapkan tujuan pemakaian 

komputer di dalam pembelajaran sebagai berikut. 

a. Untuk tujuan kognitif, komputer dapat dipakai untuk 

mengajarkan konsep-konsep, aturan, langkah-langkah, 

proses, dan kalkulasi yang kompleks. Konsep-konsep 

tersebut dijelaskan secara sederhana dengan 

menggabungkan visual dan audio yang dianimasikan 

sehingga cocok untuk kegiatan belajar mandiri. 
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b. Untuk tujuan psikomotor, komputer digunakan dengan 

menggunakan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 

permainan dan simulasi. 

c. Untuk tujuan afektif, komputer dapat digunakan dengan 

membuat pembelajaran sikap yang memberikan potongan 

clip suara atau video yang isinya menggugah perasaan. 

  

Berdasarkan uraian di atas, salah satu pemanfaatan komputer dalam 

pembelajaran dapat dikemas dalam bentuk simulasi. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi verbalisme dalam pembelajaran dan siswa dapat 

berinteraksi selama pembelajaran berlangsung terutama untuk materi 

yang bersifat abstrak. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya 

pura-pura. Simulasi pada dasarnya  merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang 

lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman 

yang mendekati suasana sebenarnya. Hal ini didukung oleh pendapat 

Arsyad dalam Rusman (2012: 145) “Program simulasi dengan bantuan 

komputer mencoba untuk menyamai proses dinamis yang terjadi di 

dunia nyata”. Sridadi dalam Rusman (2012: 145) juga 

mengungkapkan “Simulasi adalah program (software) komputer yang 

berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata (realitas) tertentu”. 

Madlazim (2008: 31) mengungkapkan  

Media simulasi virtual atau sering disebut dengan virtual lab 

adalah sebuah media simulasi yang menggunakan komputer 

yang dapat menyajikan fenomena alam yang sangat berperan 

penting di dalam pembelajaran sains. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, virtual lab atau simulasi komputer 

memegang peranan penting dalam pembelajaran sains. Apalagi jika 
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penggunaan komputer tersebut untuk penguasaan yang lebih 

mendalam tentang suatu konsep. Virtual lab adalah suatu software 

yang di dalamnya terdapat simulasi dan memungkinkan praktikum 

terlaksana tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Simulasi 

adalah metode yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas 

dalam bentuk animasi-animasi. Animasi tersebut dibuat mendekati 

keadaan sebenarnya. Animasi yang dibuat menjelaskan konten secara 

menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, 

dan paduan warna yang serasi dan harmonis. 

Software simulasi elektronika merupakan software yang berdasar pada 

konsep pembelajaran elektronika, dimana software komputer ini 

ditujukan sebagai media dalam pembelajaran fisika, melalui 

kemampuan simulasi interaktif untuk konsep-konsep listrik dinamis. 

Dengan software ini siswa diharapkan mampu menguasai konsep-

konsep listrik dinamis. Siswa seolah-olah sedang melakukan 

eksperimen nyata di laboratorium. Komponen-komponen yang 

ditampilkan menyerupai bentuk aslinya, misalkan amperemeter, 

voltmeter, baterai dan sebagainya. Siswa dapat mengamati nilai arus 

dari rangkaian yang dibuat, visualisasi perjalanan arus dan nilai 

tegangan tiap komponen, seolah-olah siswa itu sedang mengukur 

menggunakan amperemeter dan voltmeter.  

Roestiyah (2008 : 22) juga mengemukakan tentang keunggulan 

metode simulasi sebagai berikut.  
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Keunggulan metode simulasi 

a. Menyenangkan bagi siswa. 

b. Menggalakkan guru untuk mengembangkan kreativitas 

siswa. 

c. Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa 

memerlukan lingkungan yang sebenarnya. 

d. Mengurangi hal-hal yang verbalis atau abstrak. 

e. Tidak memerlukan pengarahan yang pelik dan mendalam. 

f. Menimbulkan semacam interaksi antar siswa, yang 

memberi kemungkinan timbulnya keutuhan dan kegotong-

royongan serta kekeluargaan. 

g. Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban. 

h. Menemukan cara berpikir yang kritis.  

 

Berdasarkan uraian di atas, metode simulasi memiliki banyak 

keunggulan. Beberapa di antaranya adalah menyenangkan bagi siswa, 

memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan 

lingkungan yang sebenarnya, dan mengurangi keabstrakan dan 

verbalisme. Dengan melakukan praktikum melalui komputer, siswa 

akan lebih mengerti tentang materi yang dipelajari dibandingkan 

dengan penjelasan guru yang abstrak. Misalnya pada materi Hukum 

Ohm, siswa dapat mengubah-ubah nilai tegangannya dan melihat 

pengaruh perubahan nilai tegangan terhadap nilai arus yang mengalir 

saat hambatannya tetap. Siswa juga dapat membuktikan kebenaran 

dari Hukum Ohm yang menyatakan bahwa nilai tegangan berbanding 

lurus dengan nilai kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian 

tertutup. Dengan demikian siswa akan lebih tertantang untuk 

membuktikan sendiri teori-teori yang lain, sehingga penggunaan 

simulasi komputer diharapkan dapat meningkatkan penguasaan 

konsep dan hasil belajar siswa.  
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2. Eksperimen 

Proses belajar mengajar yang efektif memerlukan penggunaan 

strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Metode 

pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas siswa. Salah satu metode pembelajaran IPA 

fisika adalah metode eksperimen. Schonher dalam Palendeng (2003 

:81) menyatakan  

Metode eksperimen adalah metode yang sesuai untuk 

pembelajaran IPA (SAINS), karena metode eksperimen mampu 

memberikan kondisi belajar yang tepat, mengembangkan 

kemampuan berpikir, dan kreativitas secara optimal. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dengan metode eksperimen siswa diberi 

kesempatan untuk menyusun sendiri konsep dalam struktur 

kognitifnya melalui kemampuan berpikir dan kreativitasnya yang 

selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. 

Djamarah dan Zain (2006: 136) metode eksperimen adalah cara 

penyajian pelajaran dimana siswa melakukan percobaan dengan 

mengalami serta membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.  Dalam 

pembelajaran dengan metode percobaan ini siswa diberi kesempatan 

untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu 

proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau 

proses tertentu sehingga dengan demikian siswa dituntut untuk 

mengalami sendiri, mencari kebenaran dan mencari kesimpulan atau 



 
 

11 

proses yang dialaminya. Suryosubroto (2002: 201) juga 

mengungkapkan 

Metode eksperimen memberi kesempatan pada siswa untuk 

bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri yang 

menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya, 

sehingga ia lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk 

belajar dan dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan 

bertambahnya kepercayaan diri. 

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan metode eksperimen adalah 

proses belajar mengajar yang melibatkan siswa secara langsung 

dengan bantuan alat-alat untuk mengetahui kemampuan proses siswa 

dalam penguasaan konsep pada materi tertentu. 

Roestiyah (2008 : 80) mengungkapkan  

Eksperimen adalah salah satu cara mengajar, siswa melakukan 

percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta 

menuliskan hasil perobaannya kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. 

 

Berdasarkan uraian itu terlihat bahwa penggunaan eksperimen 

mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan 

sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya 

dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih 

dalam cara berpikir yang ilmiah. Dengan eksperimen siswa 

menemukan bukti kebenaran dari suatu teori yang sedang 

dipelajarinya. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksperimen 

menurut Roestiyah (2008 : 81) sebagai berikut. 



 
 

12 

a. Dalam eksperimen setiap siswa harus mengadakan 

percobaan, maka jumlah alat dan bahan atau materi 

percobaan harus cukup bagi tiap siswa. 

b. Agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan 

bukti yang meyakinkan, atau mungkin hasilnya tidak 

membahayakan, maka kondisi alat dan mutu bahan 

percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. 

c. Dalam eksperimen, siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam 

mengamati proses percobaan, maka perlu adanya waktu 

yang cukup lama sehingga mereka menemukan pembuktian 

kebenaran dari teori yang dipelajari. 

d. Siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih, 

maka perlu diberi petunjuk yang jelas sebab mereka selain 

memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta ketrampilan, 

juga kematangan jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh 

guru dalam memilih obyek eksperimen itu. 

e. Perlu dimengerti juga bahwa tidak semua masalah bisa 

dieksperimenkan, seperti masalah mengenai kejiwaan, 

beberapa segi kehidupan sosial dan keyakinan manusia. 

Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya suatu alat, 

sehingga masalah itu tidak dapat dieksperimenkan karena 

alatnya belum ada. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu diperhatikan beberapa hal agar 

eksperimen yang dilakukan berhasil. Selain alat-alat praktikum yang 

digunakan, ketelitian dan konsentrasi siswa, serta petunjuk dari guru 

juga termasuk penting. Guru harus mengetahui materi yang dapat 

dieksperimenkan atau tidak. 

Dalam melaksanakan eksperimen terdapat hal-hak yang harus 

diperhatikan dan dipertimbangkan agar eksperimen berjalan dengan 

efektif dan efisien seperti alat, bahan, petunjuk serta waktu dalam 

pelaksaannya. Prosedur yang perlu diperhatikan bila siswa akan 

melaksanakan suatu eksperimen menurut Roestiyah (2008 : 81-82) : 

a. Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen, 

mereka harus memahami masalah yang harus dibuktikan 

melalui eksperimen. 

b. Kepada siswa perlu diterangkan pula tentang : 
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1) Alat-alat serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

percobaan. 

2) Agar tidak mengalami kegagalan siswa perlu 

mengetahui variabel-variabel yang harus dikontrol 

dengan ketat. 

3) Urutan yang akan ditempuh sewaktu eksperimen 

berlangsung. 

4) Seluruh proses atau hal-hal yang penting saja yang akan 

dicatat. 

5) Perlu menetapkan bentuk catatan atau laporan berupa 

uraian, perhitungan, grafik, dan sebagainya. 

c. Selama eksperimen berlangsung guru harus mengawasi 

pekerjaan siswa. Bila perlu memberi saran atau pertanyaan 

yang menunjang kesempurnaan jalannya eksperimen. 

d. Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil 

penelitian siswa, mendiskusikan ke kelas, dan mengevaluasi 

dengan tes atau sekedar tanya jawab. 

Metode eksperimen mempunyai kelebihan yang dapat membantu 

dalam mempermudah siswa memahami konsep dan membuktikan 

kebenaran dari suatu teori karena dalam penerapannya siswa dituntut 

aktif dan menyusun konsep berdasarkan data yang ditemukan. Hal ini 

didukung oleh pendapat Roestiyah (2008 : 82 )  

a. Dengan eksperimen siswa terlatih menggunakan metode 

ilmiah dalam menghadapi segala masalah, sehingga tidak 

mudah percaya pada sesuatu yang belum pasti 

kebenarannya, dan tidak mudah percaya kata orang sebelum 

ia membuktikan kebenarannya. 

b. Mereka lebih aktif berpikir dan berbuat, hal mana itu sangat 

dikehendaki oleh kegiatan mengajar belajar yang modern, 

siswa lebih banyak aktif belajar sendiri dengan bimbingan 

guru. 

c. Siswa dalam melaksanakan proses eksperimen selain 

memperoleh ilmu pengetahuan juga menemukan 

pengalaman praktis serta ketrampilan dalam menggunakan 

alat-alat percobaan. 

d. Dengan eksperimen siswa membuktikan sendiri kebenaran 

suatu teori, sehingga akan mengubah sikap mereka yang 

tahayul, ialah peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal.  
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Melihat kelebihan-kelebihan eksperimen menurut pendapat di atas, 

penerapan metode eksperimen yang baik akan menunjang tercapainya 

tujuan pengajaran IPA khususnya fisika, salah satunya mampu 

bersikap ilmiah dalam memecahkan permasalahan. Peran guru dalam 

eksperimen sangat mempengaruhi efektifnya suatu eksperimen 

terutama dalam menjelaskan tujuan eksperimen, menerangkan alat-

alat atau bahan-bahan yang digunakan, serta dalam memberikan 

bimbingan dan bantuan kepada siswa.  

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan yang berupa 

ketrampilan dan perilaku baru akibat latihan atau pengalaman. Hasil 

belajar juga dapat dikatakan sebagai hasil dari proses belajar. Dalam 

hal ini belajar didefinisikan sebagai tingkat penguasaan suatu 

pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.  

Hamalik (2003 : 30) menyatakan “Seseorang yang telah belajar pasti 

mengalami perubahan tingkah laku, misalnya dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti”.  

Hasil belajar sangat dibutuhkan sebagai petunjuk untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar yang sudah 

dilaksanakan. Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk 
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mengukur dan menilai apakah siswa sudah menguasai ilmu yang 

dipelajari sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik dibandingkan pada saat pra-belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sisi guru, belajar merupakan 

saat terselesaikannya bahan pelajaran.  

Hasil belajar dapat dilihat dari nilai yang diperoleh setelah tes 

dilakukan. Menurut Bloom, dalam Dimyati (2002: 26) 

Ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis 

perilaku dan kemampuan internal akibat belajar yaitu 

a. Ranah Kognitif 

 Ranah kognitif terdiri dari enam jenis perilaku, yaitu: 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan menciptakan. 

b. Ranah Afektif 

 Ranah afektif  terdiri dari lima perilaku yaitu menerima, 

merespon, menghargai, mengorganisasikan dan 

karakterisasi menurut nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

 Ranah psikomotor terdiri dari tujuh jenis perilaku, yaitu 

meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, 

yaitu hasil belajar ranah kognitif, ranah psikimotorik dan ranah 

afektif. Setiap ranah memiliki indikator tertentu dalam pencapaian 

hasil belajar, sehingga setiap ranah memiliki indikator pencapaian 
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yang berbeda. Hasil belajar pada penelitian ini hanya dibatasi pada 

ranah kognitif.  

 

Dimensi proses kognitif menurut Widodo dalam Kamrianti (2006: 1), 

mencakup: 

a. Mengingat (remember) 

 Merupakan proses kognitif yang paling rendah 

tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar “mengingat” 

bisa menjadi bagian belajar bermakna. Tugas mengingat 

hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang 

luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. 

Kategori ini mencakup dua macam proses macam kognitif 

yaitu mengenali (recognizing) dan mengingat. Terdiri dari 

kata operasional mengetahui yaitu mengutip, menjelaskan, 

menggambar, menyebutkan, membilang, mengidentifikasi, 

memasangkan, memandai, menamai dan sebagainya. 

 

b. Memahami (understand) 

 Pertanyaan pemahaman menuntut siswa menunjukkan 

bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai 

untuk mengorganisasikan dan menyususn materi-materi 

yang telah diketahui. Siswa harus memilih fakta-fakta yang 

cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban siswa tidak 

terbatas hanya mengingat namun dapat menunjukkan 

pengertian terhadap materi yang diketahuinya. Kata 

operasional memahami yaitu menafsirkan, meringkas, 

mengklasifikasi, membandingkan, menjelaskan dan 

sebagainya. 

 

c. Mengaplikasi (apply) 

 Pertanyaan penerapan mencakup penggunaan suatu 

prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan 

tugas. Oleh karena itu mengaplikasi berkaitan erat dengan 

pengetahuan prosedural, namun kategori ini juga mencakup 

dua macam proses kognitif yaitu menjalankan dan 

mengimplementasi. Kata operasionalnya adalah 

melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, dan 

sebagainya. 

 

d. Menganalisis (analyze) 

 Pertanyaan anaslisi menguraikan suatu permasalahan atau 

objek ke unsur - unsurnya dan menentukan bagaimana 

saling keterkaitan antar unsur - unsur tersebut. Kata 
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operasionalnya yaitu menguraikan, membandingkan, 

mengorganisir, menyusun ulang, mengintegrasikan, 

membedakan dan sebagainya. 

 

e. Mengevalusi (evaluate) 

 Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan 

kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses 

kognitif yang tercakup dalam kategori ini yaitu memeriksa 

dan mengkritik. Kata operasionalnya yaitu menyusun 

hipotesi, memprediksi, menilai, membenarkan, dan 

sebagainya. 

 

f. Membuat (create) 

Menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk 

kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong 

dalam kategori ini yaitu membuat, merencanakan, dan 

memproduksi. Kata operasionalnya adalah merancang, 

membangun, menemukan, memperkuat, dan sebagainya. 

Keberhasilan proses belajar yang dilakukan dapat diukur dengan tolak 

ukur hasil belajar yang diperoleh oleh siswa.  Hal tersebut didukung 

oleh pendapat Djamarah dan Zain (2006 : 121) 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil 

belajar, dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan akhir 

atau puncak dari proses belajar.  Akhir dari kegiatan inilah yang 

menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

 

Dari uraian di atas hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku 

yang terjadi setelah melalui kegiatan belajar, dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan tidak mengerti menjadi mengerti. Kegiatan belajar tersebut 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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4. Penguasaan Konsep 

Konsep merupakan prinsip dasar dalam proses belajar dan 

memecahkan suatu masalah baik pada saat proses pembelajaran itu 

sendiri maupun di lingkungan nyata. Kemampuan menguasai konsep 

menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan. Banyak para ahli 

yang telah mendefinisikan konsep. Menurut Rosser dalam Dahar 

(1989: 80)  

Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-

objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-

hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. 

Menurut Dahar (1989 :81)  

a. Konsep-konsep itu adalah abstraksi-abstraksi yang 

berdasarkan pengalaman-pengalaman. Suatu konsep telah 

dipelajari, bila yang diajar dapat menampilkan perilaku-

perilaku tertentu. 

b. Konsep merupakan dasar-dasar bagi proses mental yang 

lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan 

generalisasi-generalisasi. 

 

Berdasarkan uraian itu konsep merupakan suatu buah pemikiran 

seseorang yang berbentuk abstraksi-abstraksi yang dapat terbentuk 

melalui suatu proses yang bermakna sehingga peserta didik mendapat 

suatu pengalaman-pengalaman berarti yang selanjutnya ditampilkan 

dalam perilakunya. 

Penguasaan berasal dari kata kuasa. Untuk mempermudah dalam 

penguasaan suatu konsep dapat dilakukan dengan pemberian contoh 
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yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. 

Penguasaan konsep bukan sekedar dapat mengingat kembali. Hal ini 

didukung oleh pendapat Sudjana (2001: 24) yang mengemukakan 

pengertian penguasaan konsep dalam tiga hal yaitu penguasaan 

konsep yang berarti kemampuan menerjemahkan, kemampuan 

menafsirkan dan kemampuan ekstrapolasi. 

Maksud dari kemampuan menerjemahkan apabila seseorang mampu 

memberikan ide tentang suatu persoalan. Pengertian yang kedua, 

seseorang dikatakan memiliki kemampuan menafsirkan apabila dapat 

menggunakannya dalam berbagai tujuan, misalnya penggaris yang 

digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Sedangkan maksud 

yang ketiga, seseorang dikatakan memiliki kemampuan ekstrapolasi 

apabila orang itu mampu menggeneralisasi fakta-fakta yang ada dan 

melihat tujuan yang ada dalam berbagai situasi.  

Sesuai dengan uraian pendapat di atas, maka penguasaan konsep dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk tidak hanya sekedar 

menyebutkan atau menghafal objek-objek yang dipelajari. Melainkan 

juga mampu memahami, menganalisis, menyederhanakan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi dan persoalan. Sehingga dalam 

hal ini yang dimaksud dengan penguasaan konsep fisika adalah 

tingkatan kemampuan seorang siswa yang tidak hanya sekedar 

mengetahui dan menghafal konsep-konsep fisika, melainkan juga 

benar-benar memahaminya dengan baik, serta mampu menerapkannya 
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dalam menyelesaikan persoalan, baik yang terkait dengan konsep itu 

sendiri, maupun dalam kehidupan kesehariannya. 

Menurut Abdurahman (2003: 254): 

Konsep menunjukkan pada pemahaman dasar. Siswa 

mengembangkan konsep ketika mereka mampu 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda atau 

ketika mereka dapat mengasosiasikan suatu nama dengan 

kelompok benda tertentu. 

Jika seorang siswa telah memahami konsep secara keseluruhan maka 

ia akan mampu menguasai konsep. Dalam mempelajari fisika, 

diperlukan penguasaan konsep sehingga siswa tidak merasa kesulitan 

dalam mempelajari konsep-konsep berikutnya yang lebih kompleks, 

karena antara konsep yang satu dengan konsep yang lain saling 

berkaitan. 

Yusuf dalam Slameto (2010: 16)  : 

Jika sebuah konsep telah dikuasai siswa, maka ada dua 

kemungkinan untuk menggunakannya, yaitu (1) siswa dapat 

menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan masalah, (2) 

penguasaan konsep memudahkan siswa untuk mempelajari 

konsep– konsep yang lain. 

 

 

Untuk mengetahui seberapa besar penguasaan seorang siswa terhadap 

sebuah konsep, maka harus dilakukan pengukuran penguasaan konsep 

mereka. Menurut Eggen (2012: 220-221) ada empat cara pengukuran 

penguasaan konsep : 

a. Mengidentifikasi konsep. 

b. Mengidentifikasi karakteristik-karakteristik konsep. 

c. Menghubungkan konsep dengan konsep lain. 
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d. Mengidentifikasi atau memberikan contoh dari konsep yang 

belum pernah dijumpai sebelumnya. 

 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan konsep siswa, digunakan 

pedoman menurut Arikunto (2011: 245): 

Bila nilai siswa ≥ 66, maka dikategorikan baik. 

Bila 55 ≤ nilai siswa ≥ 66, maka dikategorikan cukup baik. 

Bila nilai siswa < 55, maka dikategorikan kurang baik. 

 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini digunakan 2 kelas sebagai kelas eksperimen 1 dan 2 

yang akan diberi perlakuan berbeda, yaitu metode simulasi dan eksperimen. 

Kemudian akan diukur hasil belajar dan penguasaan konsepnya pada ranah 

kognitifnya. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram kerangka pemikiran 
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X1 
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Keterangan : 

X1 =  metode simulasi 

X2 =  metode eksperimen 

Y1A =  penguasaan konsep akibat penggunaan metode simulasi 

Y1B =  hasil belajar akibat penggunaan metode simulasi 

Y2A =  penguasaan konsep akibat penggunaan metode eksperimen 

Y2B =  hasil belajar akibat penggunaan metode eksperimen 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, pada penelitian ini terdapat dua 

bentuk variabel yaitu variabel bebas dan veriabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah metode simulasi (X1) dan eksperimen (X2), 

sedangkan variabel terikatnya adalah penguasaan konsep (Y1) dan hasil 

belajar (Y2). Dalam penelitian ini ada dua penguasaan konsep dan dua hasil 

belajar yang diukur yaitu penguasaan konsep dengan menggunakan metode 

simulasi (Y1A) dan penguasaan konsep dengan menggunakan metode 

eksperimen (Y2A), serta hasil belajar dengan menggunakan metode simuasi 

(Y1B) dan hasil belajar dengan menggunakan metode eksperimen (Y2B), 

kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui mana yang lebih tinggi 

rata-rata hasil belajar dan penguasaan konsep siswa dengan menggunakan 

metode simulasi dan eksperimen.  

 

Perlakuan atau metode simulasi dan eksperimen dipilih karena pada kedua 

metode ini terdapat aktivitas yang mendorong siswa untuk melakukan 

sendiri, mengamati, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan. 

Pada kedua metode ini ditekankan siswa dapat membuktikan sendiri suatu 

teori fisika khususnya listrik dinamis sehingga diharapkan hasil belajar dan 

penguasaan konsepnya akan lebih baik. Siswa kelas IXB dengan bantuan 
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alat-alat percobaan bekerja dalam kelompok melakukan percobaan tentang 

listrik dinamis.  Sedangkan kelas IXF dengan bantuan komputer bekerja 

dalam kelompok juga melakukan percobaan tentang listrik dinamis. Dari 

kedua metode yang digunakan akan dilakukan perbandingan rata-rata hasil 

belajar dan penguasaan konsep fisika siswa materi listrik dinamis antara 

penggunaan simulasi dan eksperimen. 

 

C. Hipotesis Tindakan 

1. Hipotesis Pertama 

OH  : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika siswa antara 

penggunaan simulasi dengan eksperimen. 

1H  : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar fisika antara penggunaan 

simulasi dengan eksperimen. 

2. Hipotesis Kedua 

OH  : Tidak ada perbedaan rata-rata penguasaan konsep fisika siswa 

antara penggunaan simulasi dengan eksperimen. 

1H  : Ada perbedaan rata-rata penguasaan konsep fisika siswa antara 

penggunaan simulasi dengan eksperimen. 

 


