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Penguasaan berbagai format representasi dalam fisika diduga berpengaruh pada 

kualitas pembelajaran. Terdapat berbagai format representasi yang berbeda seperti 

representasi hands on activity (percobaan), matematik, verbal, grafik serta free 

body diagram. Namun kenyataan yang dijumpai, siswa mempelajari berbagai 

format representasi tersebut menjadi bagian-bagian yang tidak berkaitan atau 

terpisah-pisah sehingga menyebabkan rendahnya penguasaan konsep fisika siswa. 

Penggunaan representasi hands on activity siswa mampu menginterpretasi 

berbagai format representasi di atas dalam bentuk representasi lain sehingga siswa 

lebih mudah menguasai konsep-konsep fisika. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui (1) adanya pengaruh skill representasi hands on activity terhadap 

penguasaan konsep getaran dan gelombang siswa SMP dan (2) peningkatan 

penguasaan konsep getaran dan gelombang siswa SMP dengan menggunakan skill 

representasi hands on activity. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII3 SMP N 1 

Bandar Lampung yang berjumlah 24 siswa pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013 dengan materi pokok getaran dan gelombang. Berdasarkan penelitian 
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ini diperoleh data skill representasi hands on activity dan penguasaan konsep yang 

kemudian dianalisis menggunakan program SPSS 17.0. Hasil analisis 

menunjukkan data berdistribusi normal dan linear. Pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan metode korelasi, regresi linear sederhana dan paired sample t-test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat pengaruh signifikan yang 

linear dan positif  skill representasi hands on activity terhadap penguasaan konsep 

sebesar 45,70% yang merupakan nilai koefisien determinasi yang didapatkan dari 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,676 dalam katagori kuat dan persamaan regresi 

 dimana nilai koefisien a dan b merupakan koefisien yang 

signifikan. (2) terdapat peningkatan rata-rata yang signifikan penguasaan konsep 

siswa SMP akibat pengaruh skill representasi hands on activity sebesar 36,37 

dengan N-gain rata-rata penguasaan konsep sebesar 0,64 dalam katagori sedang. 

 

Kata kunci :  skill representasi hands on activity dan penguasaan konsep. 


