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Pembelajaran materi tumbukan secara daring menggunakan tracker, dapat 

dilakukan untuk membantu peserta didik berpraktikum dalam pembelajaran 

daring. Kegiatan  pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan media 

analisis tracker dalam praktikumnya, untuk membantu peserta didik dalam 

melakukan pelacakan gerak benda secara lebih presisi dan akurat hingga 

menemukan konsep dan persamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran daring berpraktikum menggunakan media analisis 

tracker berbasis inkuiri terbimbing pada materi tumbukan terhadap kemampuan 

interpretasi grafik peserta didik. Populasi penelitian ini yaitu peserta didik kelas 

X SMA Negeri 1 Tanjung Bintang yang terdiri dari 4 kelas. Sampel penelitian 

ini adalah peserta didik kelas X MIPA 3 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Desain penelitian menggunakan One Group Pretest-Posttest Design. 

Pembalajaran dilakukan secara daring yang didalamnya peserta didik 

melakukan kegiatan praktikum tumbukan lenting sebagian berbasis inkuiri 

terbimbing, kemudian mengolah data percobaan dengan menganalisis video 

percobaan menggunakan media analisis tracker. Data kemampuan interpretasi 

grafik peserta didik diperoleh dari proses pembelajaran berupa pretest dan 

posttest. Teknik analisis menggunakan uji N-gain dan uji hipotesis dengan 



 

 

 

menggunakan Paired Sample T-Test.  Hasil uji hipotesis menunjukan nilai 

sig.(2-tailed) kurang dari 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%, maka diperoleh 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pembelajaran daring 

berpraktikum dengan menggunakan media analisis tracker terhadap 

kemampuan interpretasi grafik peserta didik. Selain itu, hasil uji N-gain 

diperoleh nilai sebesar 039 dengan kenaikan 31% sehingga menujukan terdapat 

peningkatan kemampuan interpretasi grafik peserta didik setelah diberikan 

treatmen dengan kategori sedang. 

 

Kata kunci: Aplikasi Tracker, Inkuiri Terbimbing, Kemampuan Interpretasi 

Grafik, Pembelajaran Daring, Tumbukan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagaaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu proses membentuk 

perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi secara langsung 

maupun tidak langsung setelah proses belajar selesai dan  pengalaman belajar 

tersebut harus diperkuat artinya pengalaman tersebut dapat hilang apabila 

tidak pernah dialami atau dilatih secara berulang. Oleh karena itu, peserta 

didik diharapkan untuk selalu berperan aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga akan memperoleh hasil yang maksimal. 

 

Saat ini Indonesia dan hampir di seluruh dunia sedang terdampak 

Coronavirus Disese 2019 (Covid-19) sehingga proses pendidikan diubah 

menyesuaikan kondisi pada daerah masing-masing. Menurut surat keputusan 

bersama 4 menteri menjelaskan bahwa satuan pendidikan yang berada di 

daerah zona oranye dan merah berdasarkan data satuan tugas penanganan 

Covid-19 nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di 

satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah sesuai dengan 

surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 

tentang pelaksanaaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran 

Covid-19. 

 



2 

 

 

Pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini menuntut peran aktif serta 

kreatifitas guru agar peserta didik tetap dapat belajar secara optimal meskipun 

dari rumah sehingga hasil belajar tetap maksimal. Surat edaran nomor 4 tahun 

2020 menjelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui 

pembelajaran daring atau jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi peserta didik. Terutama pada materi pembelajaran yang 

disertai dengan proses praktikum, untuk memberikan pemahaman yang 

mendalam serta mengasah ketrampilan peserta didik meskipun dalam  

pembelajaran daring. 

 

Permendikbud nomor 20 tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan 

pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa untuk jenjang pendidikan 

SMA/MA dalam dimensi pengetahuan harus memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan dan 

berpusat pada aktivitas peserta didik sehingga diperlukan pembelajaran yang 

terintegrasi dengan kegiatan praktikum atau suatu pengamatan yang 

memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik. 

Sementara itu menurut  Saraswati dan Mertayasa (2020) di masa pandemi 

pembelajaran  berpraktikum tidak lagi dapat dilakukan seperti biasanya 

sehingga memberi kesenjangan yang cukup besar dengan aktivitas 

pembelajaran yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi praktikum 

selama proses pembelajaran daring agar tetap berjalan dengan maksimal.  

 

Kegiatan praktikum memungkinkan peserta didik memiliki pengalaman 

belajar secara langsung sehingga melatih keterampilan proses sains dan sikap 

ilmiah yang mendukung proses ketercapaian pengetahuan peserta didik. 

Menurut Nyeneng, Maharta, dan Kartika (2019)  salah satu model 

pembelajaran yang mendukung kegiatan praktikum dan dapat 

mengembangkan ketrampilan proses sains adalah model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Menurut Simbolon (2015) model pembelajaran inkuiri 

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student 

centered), guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik 
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untuk menemukan dan menyelidiki konsep yang dipelajarinya melalui 

kegiatan eksperimen guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

dari dalam diri peserta didik mengenai masalah yang diberikan, penyelesaian 

dari masalah tersebut diselidiki dan ditemukan sendiri sesuai dengan 

kemampuannya.  

 

Menurut penelitian Anggraini, Purwanto, dan Sakti  (2018) menyatakan 

terdapat pengaruh pembelajaran fisika dengan menggunakan model inkuiri 

terbimbing terhadap keterampilan proses sains. Menurut penelitian Barus dan 

Sani (2017) menyatakan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik karena pembelajaran inkuiri menekankan kepada 

proses keterlibatan peserta didik secara aktif dalam menemukan sendiri 

materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan lingkungan sehingga 

mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Namun selama pandemi model pembelajaran inkuiri tidak dapat 

diterapkan dengan maksimal. Menurut penelitian setyanti dan kurniaman 

(2020) mengungkapkan selama pembelajaran daring 87 % peserta didik 

memperolah pembelajaran menyimak yang dilakukan secara konvensional. 

Sehingga diperlukan inovasi pembelajaran daring menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan kegiatan praktikum mandiri agar 

peserta didik tetap merasakan pengalaman pembelajaran langsung meskipun 

dirumah. 

 

Melalui proses praktikum peserta didik diarahkan untuk aktif dan kreatif 

dalam mempersiapkan sebuah praktikum, melakukannya, hingga mengolah 

dan menyajikan data hasil praktikum. Salah satu komponen yang diperoleh 

peserta didik seteleh melakukan pratikum adalah data. Untuk dapat membaca 

data yang diperoleh maka peserta didik perlu melakukan analisis data. 

Namun, terkadang terjadi masalah dalam analisis data apabila data praktikum 

yang diperoleh tidak akurat. Ketidakakuratan data ini dapat terjadi selama 

proses pengamatan apabila dalam pengambilan data dilakukan dengan 

pengamatan langsung yang kemungkinan terjadi kesalahan paralaks dalam 



4 

 

 

pengamatan. Maka diperlukan inovasi yang membantu dalam proses 

pengamatan.  

 

Salah satu bentuk sajian data adalah dalam bentuk grafik. Menurut Subali 

(2015) Grafik sering dianggap sebagai perangkat matematika, karena 

berkomunikasi melalui representasi grafik membutuhkan kompetensi 

matematika seperti, persepsi visual, berpikir logis, ploting data, memprediksi 

gerakan garis, mendeduksi hubungan antara variabel dan lain-lain. Oleh 

karena itu, pemahaman representasi grafik dianggap penting karena mampu 

memberikan informasi kuantitatif yang mudah untuk dipahami. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan Bunawan (2015) menunjukan bahwa 

pembacaan grafik dan keterampilan menginterpretasi grafik pada peserta 

didik masih belum memadai. Selain itu, pada penelitian Mustain (2015) 

menunjukan peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, memahami, 

dalam membuat grafik dan data yang disebabkan karena peserta didik kurang 

mendapatkan pengetahuan, penjelasan dan kegiatan praktis dari guru 

berkenaan dengan penyajian grafik dan data. Kurangnya kemampuan 

menginterpretasi grafik peserta didik tersebut akan sangat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan 

suatu media yang memudahkan guru dalam meningkatkan kemampuan 

interpretasi grafik peserta didik. 

 

Menurut penelitian Yuwono, Mahardika, dan Gani  (2016) berdasarkan hasil 

analisis data dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan representasi grafik peserta didik 

pada pembelajaran fisika di SMA. Selama pandemi penerapan model 

pembelajaran inkuri terbimbing kurang optimal sehingga demikian halnya 

juga dengan peningkatan kemampuan interprestasi grafik peserta didik. 

Peserta didik sama sekali tidak merasakan pengalaman belajar melalui 

pengamatan dan analisis hasil. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan media 

pendukung untuk mengatasi masalah tersebut agar keduanya dapat selaras 
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tanpa adanya kesenjangan antara kegiatan pembelajaran tatap muka dan 

daring.  

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan penelitian berupa wawancara dengan 

guru mata pelajaran fisika kelas X MIPA di SMAN 1 Tanjung Bintang, 

diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 diterapkan pembelajaran daring. 

Selama kegiatan pembelajaran daring peserta didik diberi materi dan tugas 

terstruktur melalui LMS google classroom, selain itu peserta didik juga 

melakukan kegiatan pertemuan vitual melalui  zoom meeting  untuk 

memberikan penjelasan lebih dan melakukan demonstrasi tambahan sebagai 

penguatan materi. Demonstrasi dilakukan karena keterbatasan selama 

pandemi untuk melakukan kegiatan praktikum secara langsung. Demonstrasi 

yang dilakukan oleh guru menggunakan aplikasi phet simulation. Peserta 

didik dibimbing oleh guru untuk mengamati setiap perubahan yang terjadi 

dan selanjutnya peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil pengamatan 

pada aplikasi phet simulation. Guru mengungkapkan adanya kendala ketika 

demonstrasi berlangsung yaitu kondisi jaringan yang tidak stabil, peserta 

didik belum dapat menggunakan aplikasi phet simulation secara mandiri, 

selain itu peserta didik juga tidak dapat merasakan pengamatan secara 

langsung dan peserta didik hanya dapat mempresentasikan hasil pengamatan 

secara verbal tanpa tabulasi serta analisis data. Berdasarkan hasil wawancara 

diperlukan inovasi baru dalam melakukan praktikum selama pembelajaran 

daring sehingga peserta didik dapat merasakan pembelajaran secara langsung 

karena ketika menggunakan aplikasi phet simulation peserta didik tidak bisa 

merasakan pengamatan secara langsung. Selain itu peserta didik juga 

memerlukan media analisis yang mempermudah proses analisis data sehingga 

peserta didik tidak hanya dapat merepresentasikan data hasil praktikum dalam 

bentuk verbal.  

 

Media pembelajaran dapat membantu guru dalam mengamati proses 

praktikum hingga penyajian data. Salah satu media yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah tracker. Tracker adalah media 
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analisis berupa aplikasi yang dirancang untuk membantu dalam proses 

pengamatan dan analisis kinematika. Aplikasi ini menganalisi video hasil 

percobaan dengan mudah dan akurat. Selain itu, tracker juga dapat 

menampilkan data berupa gambar, tabel, grafik, dan persamaan matematis. 

Sehingga meskipun dalam kondisi pandemi peserta didik dapat melakukan 

pengamatan dan analisis data dimana saja. 

 

Menurut Ibrahim (2019) aplikasi tracker sangat berkaitan dengan praktikum, 

sehingga untuk meningkatakan kemampuan interprestasi dibutuhkan suatu 

model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berbasis praktikum 

dengan analisis menggunakan tracker yaitu model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Penelitian Sartika, Wahyudi, dan  Abdurahman (2019)  

menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan tracker berbasis inkuiri 

terbimbing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

interpretasi grafis peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat diketahui bahwa pembelajaran 

praktikum menggunakan media analisis tracker berbasis inkuiri terbimbing 

berpengaruh pada kemampuan interpretasi grafik peserta didik. Namun dalam 

masa penerapan kebijakan pembelajaran daring saat ini terdapat kegiatan 

pembelajaran yang tidak dapat dilakukan dan diukur sebagaimana mestinya.  

 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diketahui bahwa terdapat 

kesenjangan pembelajaran daring dengan pembelajaran sebelumnya terutama 

pada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum tidak dapat dilakukan seperti 

pada kondisi idealnya, hanya menggunakan simulator sehingga tidak 

melatihkan ketrampilan proses peserta didik terutama dalam analisis data dan 

menginterpretasikan data. Kegiatan analisis data yang beresiko besar terjadi 

kesalahan ketika praktikum dilakukan dengan alat sederhana dapat diatasi 

dengan menerapkan media analisis data sebagai media yang membantu proses 

tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukalah penelitian 

untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring berpraktikum menggunakan 

media analisis tracker pada materi tumbukan berbasis inkuiri terbimbing 
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terhadap kemampuan interprestasi grafik peserta didik. Model inkuiri 

terbimbing dalam masa pandemi ini tentunya disesuaikan dengan keadaan 

yang ada. Penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing sebagai 

treatment selama pembelajaran daring mendorong peserta didik untuk 

membuktikan suatu materi pembelajaran, membuktikan dengan melakukan 

penyelidikan secara mandiri di rumah yang dibimbing oleh guru melalui 

pertemuan virtual sehingga cocok diterapkan bersamaan dengan penggunaan 

tracker sebagai media analisis yang dilaksanakan ketika pembelajaran daring. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1.2.1. Bagaimana pengaruh pembelajaran daring berpraktikum 

menggunakan media analisis tracker pada materi tumbukan berbasis 

inkuiri terbimbing terhadap kemampuan interprestasi grafik peserta 

didik? 

1.2.2. Bagaimana peningkatan kemampuan interprestasi grafik peserta didik 

dalam pembelajaran daring berpraktikum menggunakan media 

analisis tracker berbasis inkuiri terbimbing? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

1.3.1. Mendeskripsiskan pengaruh pembelajaran daring berpraktikum 

menggunakan media analisis tracker pada materi tumbukan berbasis 

inkuiri terbimbing terhadap kemampuan interprestasi grafik peserta 

didik. 

1.3.2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan interprestasi grafik peserta 

didik dalam pembelajaran daring berpraktikum menggunakan media 

analisis tracker berbasis inkuiri terbimbing. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini bagi guru adalah memberikan metode 

praktikum yang rill dalam pembelajaran daring. Sehingga guru dapat 

mengetahui inovasi baru dalam perbelajaran fisika berpraktikum dimasa 

pandemi khususnya pokok bahasan tumbukan yaitu dengan menggunaan 

media analisis tracker sebagai media yang membantu menganalisis hasil 

percobaan. Penggunaan aplikasi ini memberikan pendekatan percobaan 

langsung yang dapat mengurangi kesalahan sehingga hasil yang diperoleh 

dapat mendekati teori, serta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

interpretasi grafik. 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini bagi peserta didik yaitu memberikan 

pengalaman berpraktikum secara riil dengan tracker dalam pembelajaran 

daring. Sehingga pembelajaran fisika akan dirasa menarik dengan praktikum 

meskipun ditengah pandemi dan mempermudah peserta didik mengamati 

hasil percobaan secara langsung dan akurat. Penelitian ini dapat memudahkan 

peserta didik dalam menganalisis data sehingga akan adanya peningkatan 

kemampuan interpretasi grafik peserta didik. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian atau batasan penelitian ini meliputi beberapa hal 

yaitu: 

1.5.1. Desain pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran daring; 

1.5.2. Pembelajaran daring berpraktikum menggunakan media analisis 

tracker yang dimaksud dalam penelitian yaitu pembelajaran daring 

berpraktikum berbantuan tracker sebagai media analisis data; 

1.5.3. Model pembelajaran yang digunakan sebagai treatment dalam 

penelitian adalah inkuiri terbimbing; 
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1.5.4. Treatment pada penelitian ini hanya dilakukan pada kompetensi dasar 

3.10 dan 4.10 menganalisis tumbukan pada kurikulum 2013 revisi; 

1.5.5. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X MIPA 3 di SMAN 1 

Tanjung Bintang tahun ajaran 2020/2021; 

1.5.6. Kemampuan interpretasi grafik yang diukur pada penelitian ini yaitu 

pada tingkat mentranformasi grafik dengan indikator yaitu 

merepresentasikan grafik ke dalam bentuk representasi verbal, 

merepresentasikan grafik dalam bentuk representasi matematis,  dan 

menggambar grafik. 

1.5.7. Kemampuan  interpretasi diukur melalui pertambahan kemampuan 

interpretasi sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan 

perlakuan dengan menggunakan uji N-gain dan Paired Sample T-Test. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kajian Teoritis 

 

2.1.1. Pembelajaran Daring 

 

Situasi pembelajaran saat ini akibat Covid-19 telah bergeser jauh 

dibandingkan dengan waktu sebelumnya, proses pembelajaran harus 

dilaksanakan jarak jauh atau daring. Ketika dahulu peserta didik 

cukup diberi materi pembelajaran dengan mencatat kemudian diberi 

penjelasan oleh guru dan dilanjutkan dengan pengerjaan latihan soal. 

Saat ini guru dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang 

kontekstual, kreatif, efisien, menarik, dan menyenangkan sehingga 

mampu memberikan pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik 

untuk mengahadapi perkembangan zaman.  

 

Setiap daerah kini telah menerapkan pembelajaran daring atau jarak 

jauh sehingga penggunaan teknologi sangat berperan aktif dalam 

pembelajaran dimasa pandemi. Menurut Clark & Mayer (2016) e-

learning merupakan pembelajaran yang disampaikan melalui 

perangkat digital seperti komputer, laptop, tablet atau smartphone 

yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran. Menurut Napsawati 

(2020) pembelajaran daring dapat diartikan sebagai pendidikan formal 

yang peserta didiknya dan instruktur (pendidik) berada di lokasi 

terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk 

menghubungkan keduanya dan berbagai sumber data yang diperlukan 

didalamnya. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan jaringan internet 

yang mendukung berjalannya pembelajaran daring dengan baik. 
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Melalui pembelajaran daring peserta didik akan lebih fleksibel dalam 

belajar. Menurut Clark & Mayer (2016)  pembelajaran e-learning 

bertujuan untuk memberikan informasi melalui perangkat digital 

menggunakan kata-kata dalam dan gambar yang diucapkan atau 

dicetak, seperti ilustrasi, foto, animasi, atau video dapat membangun 

pengetahuan kognitif. Menurut Dewi (2020) dijelaskan bahwa proses 

belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak 

jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi peserta didik. Peserta didik dapat mengakses materi 

dimana saja dan kapan saja. Belajar daring dapat menggunakan 

berbagai platform belajar seperti google classroom, zoom, rumah 

belajar, whatsapp grup dan masih banyak lagi. Namun, tentunya 

disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan peserta didik masing-

masing. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa 

pembelajaran daring adalah pendidikan formal seperti pada umunya, 

hanya saja ketika pembelajaran daring peserta didik dan guru berada 

pada lokasi yang berbeda yang dihubungkan oleh jaringan internet. 

Pembelajaran daring dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna pada peserta didik selama pandemi. Melalui 

pembelajaran daring peserta didik akan lebih fleksibel dalam belajar 

mulai dari mengakses materi hingga mengerjakan tugas. 

 

Pemilihan platform pembelajaran daring harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi sekolah. Salah satu platform pembelajaran 

daring yang banyak digunakan adalah google classroom. Google 

classroom adalah fitur baru yang dikenalkan oleh google untuk 

pendidikan pada tahun 2014. Google classroom memfasilitasi guru 

untuk berkreasi dan mengatur pembuatan tugas dengan cepat, dapat 

memberi umpan balik secara mudah, serta memudahkan komunikasi 

dalam kelas (Shaharanee, Jamil, dan Rodzi, 2016) 
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Fitur pada google classroom sangat mudah untuk digunakan. Seluruh 

fitur dalam google classroom yang tersedia akan terintegrasi. 

Menggunakan google classroom sebagai guru terdapat empat fitur, 

yaitu forum, tugas kelas , anggota, dan nilai. Sementara itu, fitur 

google classroom sebagai peserta didik hanya terdapat tiga fitur, yaitu 

forum, tugas kelas, dan anggota. Fitur forum berfungsi untuk 

memberikan pengumuman kepada seluruh anggota kelas dan 

melakukan kegiatan diskusi. Fitur tugas kelas berfungsi untuk 

memberikan tugas, tugas kuis, pertanyaan dan materi. Fitur anggota 

berfungsi untuk mengetahui seluruh anggota yang tergabung dalam 

kelas. Fitur nilai berfungsi untuk memberi nilai pada tugas peserta 

didik yang telah dikumpulkan. 

 

Penelitian pembelajaran daring berpraktikum ini akan menggunakan 

google classroom sebagai salah satu media pembelajaran online. 

Google classroom dipilih sebagai media pendukung karena peserta 

didik telah terbiasa menggunakan google classroom selama 

pembelajaran daring. Penelitian akan menggunakan fitur tugas kelas 

untuk mengungah daftar hadir peserta didik, materi berupa link 

tutorial dan penjelasan, tugas peserta didik berupa e-LKPD, dan tugas 

kuis sebagai bahan penilaian berupa soal pretest dan posttest. Selain 

itu, digunakan juga fitur nilai untuk menilai hasil percobaan dan 

analisis dalam e-LKPD serta memberi nilai hasil pretest dan posttest.  

 

Proses pembelajaran saat ini tidak dapat terlepas dari kegiatan diskusi 

agar peserta didik tetap dapat mengonstruksi pengetahuan yang 

diperoleh selama pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang 

cocok digunakan untuk kegiatan diskusi adalah whatsapp. Melalui 

salah satu fitur whatsapp yaitu whastapp grup peserta didik dapat 

berinteraksi langsung dengan teman kelas dan guru. Selain itu, peserta 

didik maupun guru telah terbiasa menggunakan whatsapp sebagai 
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media komunikasi sehari-hari. Menurut penelitian Cetinkaya (2017) 

mengungkapkan bahwa bahwa aplikasi whatsapp memiliki dampak 

positif pada kesuksesan pembelajaran dan penggunaannya disambut 

secara substansial. Teknologi whatsapp sangat baik digunakan dalam 

pembelajaran karena memiliki potensi teknologi pendidikan alami dan 

kualitas untuk berkontribusi pada pendidikan sebagai teknologi yang 

mendukung pembelajaran. 

Menurut Pustikayasa (2019) mengungkapkan kelebihan dan 

kekurangan whatsapp sebagai media pembelajaran antara lain: 

 

Kelebihan Sebagai Media Pembelajaran  

a. Grup whatsapp, pendidik dan peserta didik bisa bertanya 

jawab atau berdiskusi dengan lebih rileks tanpa harus 

seperti pembejaran di kelas, yang sering menimbulkan rasa 

takut salah dan malu pada peserta didik. 

b. Dengan media whatsapp, pendidik bisa berkreasi dalam 

memberikan materi maupun tugas tambahan kepada peserta 

didik. 

c. Peserta didik dengan mudah bisa mengirim balik hasil 

pekerjaan, baik berupa komentar langsung (chat group), 

gambar, video atau soft files lainnya yang berhubungan 

dengan pembelajaran. 

d. Dengan media whatsapp, metode pembelajaran menjadi 

ramah lingkungan karena tidak lagi menggunakan hard 

copy (penggunaan kertas untuk mencetak atau menulis hasil 

pekerjaan peserta didik). 

e. Dengan media whatsapp, dapat menjadi salah satu solusi 

pendidik untuk menyampaikan materi tambahan sebagai 

bahan pembelajaran di luar kelas.  

 

Kekurangan whatsapp sebagai media pembelajaran  

a. Pendidik dan peserta didik harus terhubung dengan layanan 

internet untuk mendapatkan informasi secara real times. 

b. Komunikasi menggunakan video, gambar dan file yang 

berukuran besar berpengaruh pada penggunaan data (biaya). 

c. Tanpa aturan atau kesepakatan yang jelas oleh admin 

(pendidik) grup, komunikasi dapat keluar dari konten 

pembelajaran. 

 

Kegiatan pembelajaran selama pandemi idealnya tidak hanya 

pemberian materi lalu dilajutkan dengan kegiatan diskusi, namun juga 

perlu adanya pertemuan secara virtual untuk memperkecil 
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kesenjangan dengan pembelajaran seharusnya. Salah satu aplikasi 

online yang saat ini sering digunakan untuk membantu proses 

pertemuan virtual adalah zoom meeting. Menurut Emmanuel dan 

Abiodun (2018) zoom meeting adalah aplikasi yang dapat diunduh 

secara gratis melalui komputer dan smartphone. Zoom meeting 

memungkinkan pengguna dapat melakukan pertemuan, obrolan serta 

memungkinkan untuk webinar dengan kapasitas hingga 500 partisipan 

untuk akun zoom premium.  

 

Penelitian Rizaldi dan Fatimah (2020) mengungkapkan bahwa 

aplikasi zoom meeting merupakan salah satu media yang efektif 

digunakan dalam proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-

19 karena mampu memfasilitasi pendidik dan pembelajaran untuk 

dapat berinteraksi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan 

selama masa pandemi Covid-19 yaitu Physical Distancing atau 

menjaga jarak. Selain itu menurut hasil penelitian Haqien dan Rahman 

(2020) mengungkapkan dengan menggunakan zoom meeting 

komunikasi menjadi lebih mudah dibandingkan berkomunikasi secara 

tertulis atau melalui chat. Oleh karena itu, zoom meeting dipilih untuk 

mempermudah komunikasi, memberikan pemahaman yang 

mendalam, dan membantu pengawasan serta membimbing peserta 

didik selama proses percobaan hingga analisis data percobaan. 

 

Dalam pelaksanaannya pembelajaran daring tentu memiliki hambatan 

baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana-prasarana. 

Keterbatasan jaringan, kurangnya pelatihan, kurangnya kesadaran, 

serta minat dinyatakan sebagai tantangan utama yang dihadapi. 

Kewajiban belajar daring menjadi kendala serius khususnya peserta 

didik dari kalangan ekonomi lemah. Menurut Nugraheny (2020) 

banyak peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi menengah 

ke bawah dan tidak memiliki teknologi pendukung seperti laptop 

ataupun smartphone. Selain itu, nasib peserta didik yang bertempat 
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tinggal di daerah pelosok juga dikhawatirkan, karena tentunya fasilitas 

jaringan internet yang belum memadai daya jangkaunya juga tingkat 

pemahaman peserta didik masih rendah tentang penggunan aplikasi 

belajar secara online. Kesiapan infrastruktur sekolah, kemampuan 

guru mengajar, serta ketersediaan sarana smartphone menjadi 

persoalan lain dalam penerapan pembelajaran daring di Indonesia.  

Selain itu, sekolah dan guru hanya memberi tugas secara beruntung 

sesuai rencana pelajaran dan materi pelajaran dalam kondisi non 

pandemi atau kondisi biasa. 

 

2.1.2. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 

Model pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses 

pembelajaran sebagai bentuk inovasi dalam mengkreasikan suatu 

susunan pembelajaran. Dengan menerapkan suatu model 

pembelajaran yang tepat diharapkan akan menghasilkan peningkatan 

hasil belajar yang signifikan dari sebelumnya baik dalam pengusaan 

konsep maupun kemampuan matematis dan analisis. Salah satu model 

pembelajaran yang memfasilitasi dan membantu dalam pembelanjaran 

fisika adalah inkuiri terbimbing.  

Menurut Kuhlthau, Maniotes, dan Capsari  (2007: 4-5) menjelaskan 

bahwa: 

 

Inkuiri terbimbing dipersiapan untuk pembelajaran jangka 

panjang, bukan hanya untuk persiapan tes. Pembelajaran inkuiri 

efektif untuk mempersiapkan peserta didik dalam berpikir secara 

mendalam tentang materi pembelajaran sehingga mereka 

mampu menguasai pembelajaran sesuai dengan situasi 

sebenarnya. Hasilnya adalah pembelajaran akan menjadi lebih 

bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. 

 

Menurut Wenning (2010) menyatakan bahwa: 

Tahapan inkuiri adalah pendekatan hirarki dari pembelajaran 

sains yang berfungsi untuk meningkatkan konsep siswa seperti 

mengembangkan penyelidikan ilmiah dan ilmu pengetahuan. 
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Berdasarkan pemaparan sumber diatas mengenai inkuiri terbimbing, 

maka dapat kita ketahui bahwa inkuiri terbimbing merupakan model 

pembelajaran yang cocok dengan kegiatan eksperimen. Inkuiri 

terbimbing menempatkan peserta didik memiliki peran yang utama 

dalam proses pembelajaran, sedangkan guru menjadi fasilitator yang 

membimbing dan mengarahkan peserta didik selama proses 

pembelajaran. Sehingga seluruh komponen kemampuan peserta didik 

harus berpearan sinergis untuk dapat menghasilkan hasil belajar yang 

baik. 

Lefudin (2017: 223-224) menjelaskan ciri utama yang dimiliki oleh 

model pembelajaran inkuiri yaitu:  

 

a. Menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal 

untuk mencari dan menemukan yang artinya menempatkan 

siswa sebagai sumber  belajar.  

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu 

yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri (self believe) yang artinya 

guru berperan sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta 

didik.  

c. Tujuan penggunaan model inkuiri yaitu dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, 

logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental peserta didik. Sehingga, 

peserta didik tidak hanya dituntut agar menguasai 

pembelajaran akan tetapi bagaimana mereka dapat 

menggunakan potensi yang dimilikinya 

 

Penggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing peserta didik 

dapat mengonstruksi pengetahuan melalui eksperimen, proses berpikir 

dan bertanya, dan dengan adanya kombinasi antara pengunaan media 

analisis tracker dan pemilihan model pembelajaran yang tepat 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan interpretasi grafik. 

Terdapat enam langkah kegiatan inkuiri diantaranya orientasi masalah,  

merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data 

fakta  yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, menguji 
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hipotesis, dan menyimpulkan. Tahapan pembelajaran inkuiri 

terbimbing (guided inquiry) dipaparkan pada tabel berikut: 

  

Tabel 1. Langkah-Langkah Inkuiri Terbimbing 

 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Guru Peserta Didik 

1 2 3 

Identifikasi dan 

penetapan ruang  

lingkup masalah 

(inisiasi) 

Mengajukan 

masalah untuk  

dipecahkan atau 

pertanyaan untuk 

diselidiki 

Mendefinisikan sifat 

dan parameter masalah 

Membuat hipotesis 

(seleksi) 

Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

curah pendapat 

(Brainstrorm) dalam 

membentuk 

hipotesis.   

Guru membimbing 

peserta didik dalam 

menentukan 

hipotesis yang 

relevan dengan 

permasalahan dan 

memprioritaskan 

hipotesis mana yang 

menjadi prioritas 

penyelidikan.  

Peserta didik  

melakukan curah 

pendapat (Brainstrorm) 

hipotesis yang akan 

diprioritaskan. 

 

Merancang 

Percobaan 

(eksplorasi) 

a. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

menentukan 

langkah-langkah 

yang sesuai dengan 

hipotesis yang akan 

dilakukan.  

b. Guru 

membimbing peserta 

didik mengurutkan 

langkah-langkah 

percobaan.  

c. Mendorong 

peserta didik untuk  

 

 

a. Brainstorm (curah 

pendapat) tentang 

alternatif prosedur dan 

solusi pemecahan 

masalah.  

b. Memilih atau 

merancang strategi 

pemecahan masalah 

(langkah-langkah 

percobaan).  

c. Memilih alat dan 

bahan yang dibutuhkan 

dengan tepat 
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1 2 3 

 memilih dengan 

tepat alat dan bahan 

yang diperlukan 

 

Melakukan 

percobaan untuk  

pengumpulan 

data/informasi 

(formulasi) 

a. Membimbing 

peserta didik dalam 

melakukan 

investigasi, dan 

mendorong 

tanggung jawab 

individu para 

anggota kelompok.  

 

b. Mengarahkan 

peserta didik 

memanfaatkan 

sumber daya 

informasi lainnya 

untuk pemecahan 

masalah. 

a.Mengimplementasikan 

rencana untuk 

memecahkan masalah. 

 

b. Menggunakan 

keterampilan proses 

sains untuk 

mengumpulkan dan 

menganalisis informasi. 

 

c. Melakuan observasi, 

mengumpulkan 

Data, berkomunikasi 

dan bekerja sama 

dengan anggota 

kelompok lainnya 

Interpretasi data dan 

mengembangkan 

kesimpulan (koleksi) 

Membimbing 

peserta didik 

mengorganisasi data 

dan membuat 

kesimpulan. 

a. Membuat catatan 

pengamatan.  

 

b. Mengolah data yang 

terkumpul dalam 

bentuk grafik dan 

tabel.  

 

c. Membuat pola-pola 

dan hubungan dalam  

data.  

d. Menarik kesimpulan 

dan merumuskan 

penjelasan. 

Mengkomunikasikan 

hasil percobaan 

(presentasi) 

Membimbing cara 

peserta didik untuk 

mengkomunikasikan 

temuan dan 

penjelasannya 

Mengkomunikasikan 

hasil penyelidikan. 

(Sukma, 2016) 

 

Tujuh langkah tersebut mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam  kegiatan pembelajaran ketika di kelas. Para peserta didik akan 

berperan aktif melatih keberanian, berkomunikasi dan berusaha 
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mendapatkan pengetahuannya sendiri untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. Tugas guru adalah sebagai fasilitator dan membimbing 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajarannya 

dapat berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan model inkuri 

terbimbing peserta didik diarahkan melatih ketrampilan secara 

mandiri dimulai dari mengidentifikasi masalah hingga 

mengkomunikasikan hasil. 

Menurut Suryosubroto (2002: 201) ada beberapa kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran inkuiri terbimbing, antara lain:   

 

1. Kelebihan:  

a) Membantu peserta didik mengembangkan atau 

memperbanyak persediaan dan penguasaan kemampuan 

proses dan kognitif peserta didik  

b) Membangkitkan gairah pada peserta didik misalkan peserta 

didik merasakan jerih payah penyelidikannya menemukan 

keberhasilan dan kadangkadang kegagalan  

c) Memberi kesempatan pada peserta didik untuk bergerak 

maju sesuai dengan kemampuan  

d) Membantu memperkuat pribadi peserta didik dengan 

bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-

proses penemuan;  

e) Peserta didik terlibat langsung dalam belajar sehingga 

termotivasi untuk belajar    

2. Kekurangan:  

a) Dipersyaratkan keharusan ada persiapan mental untuk cara 

belajar ini. 

b) Pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar, 

misalnya sebagian waktu hilang karena membantu peserta 

didik menemukan teoriteori atau menemukan bagaimana 

ejaan dari bentuk kata-kata tertentu  

c) Harapan yang ditumpahkan pada model ini mungkin 

mengecewakan peserta didik yang sudah biasa dengan 

perencanaan dan pembelajaran secara tradisional jika guru 

tidak menguasai pembelajaran inkuiri. 

 

Kelebihan pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing ini 

adalah peserta didik dapat terlibat langsung dan aktif dalam proses 

belajar, sehingga peserta didik akan termotivasi untuk terus belajar 

secara aktif dalam menemukan konsep-konsep dengan permasalahan 
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yang diberikan oleh guru. Selain itu, model inkuri terbimibing dapat 

mengembangakan kemampuan dalam menginterpretasi grafik. 

Menurut Udiani (2015) terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara 

peserta didik yang mengikuti model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional. Hasil belajar IPA peserta didik yang mengikuti model 

pembelajaran inkuiri terbimbing lebih tinggi dari pada hasil belajar 

peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional. 

Dengan demikian peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar 

yang lebih bermakna sehingga meningkatnya kemampuan peserta 

didik. 

 

2.1.3. Tracker 

 

Kemajuan teknologi saat ini dapat diharapkan membantu 

memperbaiki kegiatan praktikum fisika di sekolah dengan sistem 

pembelajaran daring. Salah satunya dengan menggunakan video based 

laboratory  (VBL). VBL merupakan  kegiatan praktikum dalam 

laboratorium berbentuk software edukasi berbasis analisis video hasil 

praktikum. Salah satu software berbasis VBL  adalah Tracker 

Yulkifli dan Ramli (2018) menjelaskan tentang tracker bahwa: 

 

Tracker adalah software video analisis dan pemodelan yang 

dibangun dengan kerangka kerja menggunakan Java. Fitur yang 

disediakan termasuk pelacakan objek dengan posisi, kecepatan 

dan percepatan lapisan dan grafik, filter efek khusus, beberapa 

frame referensi, poin kalibrasi, profil garis untuk analisis 

spektrum dan pola gangguan, serta model dinamika partikel. 

  

Habibbulloh dan Madlazim (2014) menjelaskan bahwa:  

 

Melalui software ini diharapkan peserta didik mampu 

mengaktifkan keterampilan proses yang dimiliki, melalui 

observasi yang dilakukaan, pengukuran yang dihasilkan dan 

dikalibrasikan ke dalam software, proses perancangan percobaan 

dalam analisis video, penginterpretasian data yang dihasilkan 

berupa grafik dan tabel data hingga pada penarikan kesimpulan 
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berdasarkan data statistik yang dihasilkan proses tracking yang 

dilakukan siswa dengan software tracker. 

 

Ibrahim (2019) menyatakan bahwa: 

 

Software tracker dapat digunakan untuk menanalisis percobaan 

kinematika gerak seperti gerak lurus beraturan, gerak lurus 

berubah beraturan, gerak parabola, gerak vertikal, tumbukan, 

dan getaran harmonis sederhana, Sedangkan untuk percobaan 

suhu dan kalor, bunyi, fisika modern, dan beberapa konsep 

lainnya tidak dapat menggunakan aplikasi tracker. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa media analisis 

tracker merupakan aplikasi yang memiliki keistimewaan 

merepresentasikan gejala fisika baik berupa data kuantitatif maupun 

grafik secara mendetail. Perekaman pada media analisis tracker 

dilakukan setiap waktu saat benda bergerak, sehingga dapat 

mengamati posisi, kecepatan dan percepatan gerak benda setiap 

waktu. Melalui software ini diharapkan peserta didik mampu 

mengaktifkan ketrampilan proses yang dimiliki selama pembelajaran 

daring, melalui kegiatan merancang dan mempersiapkan percobaan, 

proses observasi yang dilakukan, pengukuran dan pengamatan melalui 

media analisis tracker, menginterprestasi data berupa tabel dan grafik 

hingga menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama 

proses tracking  yang dilakukan dengan media analisis tracker. 

 

Media analisis tracker dapat menganalisis suatu percobaan gerak 

benda dengan merekam percobaan yang akan dianalisis. Analisis 

video dilakukan dengan cara memasukkan video rekaman ke dalam 

media analisis tracker, kemudian menentukan koordinat benda serta 

menentukan titik pusat massa benda sebagai titik analisis gerak bola. 

Semua titik-titik yang telah dijejak (dilacak), akan membetuk grafik 

yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil analisis dan 

berdasarkan persamaan grafik tersebut terdapat parameter yang 

mendefinisikan suatu besaran dan konstanta pada persamaan gerak 
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benda. Berdasarkan persamaan grafik tersebut dapat ditentukan 

persamaan gerak benda. 

 

Media analisis tracker memiliki fitur auto-tracking yang 

memungkinkan bagi peserta didik untuk membuat jejak benda dalam 

video secara otomatis. Prinsip kerja dari fitur auto-tracking tersebut 

adalah dengan memanfaatkan konsep perubahan RGB (Red Green 

Blue) dalam video (Fitriyanto & Sucahyono, 2016). Fitur tersebut 

akan mempermudah pengamat, selain itu hasil dati tracking ini akan 

lebih akurat dari pada pengamatan secara langsung. 

Munurut Sartika, Wahyudi, dan Abdurrahan  (2019) menjelaskan 

tentang media analisis tracker bahwa: 

 

Untuk penggunaan tracker memerlukan software lain yang 

mendukung.  Software pendukung yang digunakan adalah Java 

(untuk dapat menampilkan grafik yang dihasilkan dari gerak 

benda), Quick Time (untuk menghitung waktu tiap frame), Video 

Converter (untuk mengkonversi video sebelum di import ke 

dalam program  tracker), Video for Windows (untuk 

menampilkan video). Selain software dalam kegiatan 

menggunakan tracker diperlukan laptop beserta software tracker 

(untuk media analisis), tripot (untuk penunjang perekaman agar 

tidak bergerak dan presisi terhadap bidang), kamera (untuk 

merekam objek), dan objek yang akan diteliti. 

 

Media analisis tracker dapat digunakan untuk topik pembelajaran 

kinematika seperti gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah 

beraturan, gerak parabola, gerak harmonik sederhana dan pola 

interferensi. Tetapi media analisis ini tidak bisa digunakan pada topik 

pembelajaran fisika yang berkaitan dengan konsep suhu atau 

temperatur, bunyi, fisika modern dan beberapa konsep lainnya. 

Walaupun begitu, media analisis ini merupakan media pembelajaran 

yang sangat potensial untuk mengembangkan kemampuan interpretasi 

data berbentuk tabel dan grafik para peserta didik. Aktivitas yang 

dilakukan pada pembelajaran menggunakan media analisis tracker 

yaitu melakukan perekaman suatu fenomena gerak yang nyata atau 
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praktikum dengan menggunakan perekam video (smartphone), 

kemudian hasil rekaman tersebut diolah dengan media analisis tracker 

, maka peserta didik dapat memperoleh beragam informasi pada tabel 

seperti waktu, posisi, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Sehingga, 

dapat menampilkan grafik yang berhubungan dengan data di dalam 

tabel, seperti grafik kecepatan terhadap waktu. Peserta didik lalu 

diarahkan menginterpretasikan hasil berupa tabel dan grafik. Melalui 

aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan interpretasi 

grafik peserta didik.  

Berikut merupakan langkah kerja pengolahan menggunakan media 

analisis tracker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah kerja menggunakan tacker 

(Sartika, Wahyudi,dan Abdurrahman, 2019) 

 

2.1.4. Interpretasi Grafik 

 

Grafik merupakan salah satu penyajian data secara matematis yang 

digunakan sebagai alat atau sarana dalam berbagai disiplin ilmu untuk 

mengungkapkan atau memvisualisasikan pernyataan verbal yang 

kompleks. Menurut Subali, Rusdiana, dan Firman  (2015) grafik 

Import Video Point Mass 

Autotracker 

Calibration Stick 

Coordinate Axes 

Copy Data -> Word  Interprestasi Data 
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adalah jenis representasi yang berguna dalam merangkum data, 

mengolah dan menafsirkan informasi baru dari data yang kompleks. 

Grafik dapat divisualisasikan dalam bentuk dua tiga dimensi  yang 

menghubungkan dua atau lebih variabel. Grafik sebagai ungkapan 

matematis penting karena grafik dapat merepresentasikan atau 

meringkaskan data dan dapat mengomunikasikan data agar mudah 

untuk dilakukan interpretasi.  

 

Data hasil pengamatan pratikum dapat disajikan kedalam berbagai 

bentuk, salah satunya adalah grafik. Untuk dapat memahami data yang 

dimuat dalam suatu grafik diperlukan proses interpretasi grafik. 

Menurut marinos (2010) interpretasi grafis disertai dengan simbol, 

satuan ukur matematika, dan penjelasan tertulis untuk mencapai 

kejelasan dan pemahaman. Melalui proses interpretasi grafik 

menstimulus penyelidikan lebih lanjut bagi peserta didik untuk 

mengungkapkan fenomena-fenomena fisis, sehingga interpretasi 

grafik dapat diartikan sebagai proses menafsirkan atau 

merepresentasikan kedalam sajian bentuk data yang lain.Menurut 

Mustain (2015) Dalam kaitan pembelajaran Fisika, intepretasi 

meliputi:  

 

2.1.4.1. Kemampuan menafsirkan pernyataan verbal  

2.1.4.2. Kemampuan menafsirkan gambar, menafsirkan grafik, 

diagram, dan persamaan matematika  

2.1.4.3. Kemapuan menafsirkan berbagai tipe data  

2.1.4.4. Kemampuan membuat kualifikasi yang pantas dalam 

menafsirkan data kemampuan membedakan sekitar atau 

kesimpulan kontradiktif dari susunan data. 

 

Penelitian Pamalo  (2016) menggunakan indikator untuk mengukur 

kemampuan menafsirkan grafik peserta didik. Indikator tersebut 

meliput, kemampuan menentukan hubungan dari besaran yang 
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terdapat pada grafik kinematika, kemampuan deskripsi tekstual dari 

grafik kinematika, dan kemampuan menyajikan grafik dari tekstual 

yang diberikan. Indikator tersebut merupakan indaktor interpretasi 

grafik ke dalam bentuk verbal dan sebaliknya. Selain itu, digunakan 

indikator pada kemampuan peserta didik menentukan besaran-besaran 

matematis pada grafik sehingga diperoleh persamaan matematis, 

indikator ini termasuk dalam indikator  interpretasi grafik. 

Indikator kemampuan interpretasi grafik juga dipaparkan oleh 

Mustain (2015), sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Indikator kemampuan interpretasi grafik 

 

No Kemampuan Definisi 

1 Identifikasi grafik dari data Menggambarkan data 

dalam bentuk grafik 

2 Menentukan data varibel bebas 

dan variabel terikat ke dalam 

grafik 

Pemilihan data variabel 

bebas dan variabel 

terikat dalam bentuk 

grafik 

3 Menentukan nilai data dari range 

variabel 

Pemilihan nilai dari 

rentang data variable 

4 Menentukan nama variabel pada 

koordinat (X,Y) 

Menyebutkan nama 

variabel pada koordinat 

(X,Y) 

 

5 Menentukan data (X,Y) pada 

grafik 

Data pada sumbu x dan 

y yang ditunjukkan oleh 

grafik 

6 Menentukan hubungan antar 

variabel pada grafik 

Hubungan variabel 

bebas dengan variabel 

terikat 

 

Menurut Widianingtiyas, Siswoyo, dan Bakri  (2015) dalam 

pembelajaran  fisika dapat digunakan untuk meminimalisasi kesulitan 

peserta didik dalam belajar fisika. Menginterpretasi grafik dapat 

diartikan sebagai menafsirkan suatu gejala yang berupa grafik dari 

sebuah keadaan atau dari sebuah tabel data secara teoritis. 

Menginterpretasi tidak cukup hanya membaca saja, tetapi lebih pada 

pemahaman konsep dan mengungkapkan tafsiran atau pendapat 
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tersebut berdasarkan teori yang terkait. Sehingga, dapat menghasilkan 

pengetahuan yang konstruktif bagi peserta didik. 

 

Menurut Raflesiana  (2019) Keterampilan menginterpretasi grafik 

termasuk salah satu komponen keterampilan proses sains yang 

diartikan sebagai keterampilan membuat suatu kesimpulan atau 

keterampilan menafsirkan hasil observasi dengan benar berdasarkan 

data dalam grafik. Kemampuan dalam memahami grafik menjadi 

penting bagi peserta didik terutama ketika melakukan percobaan 

fisika. Peserta didik harus mampu menyajikan bentuk grafik dari data 

yang diperoleh dari kegiatan percobaan. 

 

Penelitian pembelajaran daring berpraktikum ini dilakukan disalah 

satu sekolah dipinggirang kota. Berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan dapat diketahui bahwa peserta didik belum pernah 

melakukan praktikum secara langsung dan hanya melihat demonstrasi 

saja. Ketika tahap menginterpretasi data peserta didik belum mampu 

mengikutinya meskipun hanya dilatihkan analisis intepretasi data ke 

verbal saja sehingga peserta didik belum terlalu menguasai 

kemampuan menginterpretasi data. Berdasarkan hal tersebut maka 

penelitian ini berfokus meninjau tiga indikator kemampuan 

menginterpetrasi grafik yaitu grafik ke verbal, grafik ke matematis, 

dan menggambar grafik, sehingga hal tersebut juga menjadi suatu 

kelemahan bagi penelitian ini dikarenakan belum meninjau seluruh 

indikator dari kemampuan interpretasi grafik. 

 

Penelitian ini meninjau indikator menginterpretasi grafik dari grafik 

ke verbal yang meliputi kemampuan menentukan hubungan dari 

variabel yang terdapat pada grafik, kemampuan menyebutkan variabel 

dan memberi deskripsi tekstual dari grafik. Indikator menginterpretasi 

grafik dari grafik ke matematis meliputi menentukan besaran 

matematis hingga diperoleh persamaan matematis. Indikator 
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v1 
v2 

menginterpretasi grafik berupa menggambar grafik meliputi 

kemampuan menyajikan grafik baik dari tabel maupun tekstual. 

 

2.1.5. Pembelajaran Tumbukan dengan Media Analisis Tracker 

 

Ketika sesorang menjatuhkan suatu bola pingpong, lalu mengamati 

tinggi pantulan dari bola pingpong tersebut maka akan terlihat bahwa 

tinggi pantulan bola selalu berbeda. Ketinggian pantulan bola yang 

pertama selalu lebih rendah dari ketika kita melempar bola tersebut 

dan ketinggian pantulan bola yang kedua juga lebih rendah dari 

pantulan pertama bola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Gambar 2. Skema kedudukan bola 

Peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa tumbukan. 

Peristiwa tumbukan berlangsung dalam waktu yang singkat tetapi 

tetap dapat dilakukan analisis terutama dengan bantuan media analisis 

traker. Tumbukan terbagi dalam tiga jenis yaitu, tumbukan tidak 

lenting, tumbukan lenting sebagia, dan tumbukan lenting sempurna. 

Menurut Anjani (2018) ketika benda 1 diam dan benda 2 melaju lalu 

menumbuk benda 1 maka akan terjadi tumbukan tidak lenting dan 

ketika benda bergerak mendekati maka akan terjadi tumbukan lenting 

sebagian. 

Kedudukan  bola  

ketika dijatuhkan 

Kedudukan bola pada 

pantulan pertama 

h1 h2 
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Pada materi tumbukan dikenal istilah koefien restitusi. Koefisien 

restitusi didefinisikan sebagai negatif dari perbandingan beda 

kecepatan antara dua benda sesudah tumbukan dan beda kecepatan 

keduanya sebelum tumbukan, atau dirumuskan sebagai berikut: 

𝑒 =  −
(𝑣1

′ −𝑣2
′ )

(𝑣1−𝑣2)
............(1) 

 

Keterangan: 

𝑣1 : kecepatan benda 1 sebelum tumbukan 

𝑣1
′  : kecepatan benda 1 sesudah tumbukan 

𝑣2 : kecepatan benda 2 sebelum tumbukan  

𝑣2
′  : kecepatan benda 2 sesudah tumbukan 

 

Koefieisen restitusi pada bola yang jatuh dan memantul memiliki nilai 

𝑣2dan  𝑣2
′  sebesal 0 (nol) dimana bumi sebagai acuan, maka: 

𝑒 =  −
(𝑣1

′ − 𝑣2
′ )

(𝑣1 − 𝑣2)
 

𝑒 =  −
(𝑣1

′ )

(𝑣1)
 

𝑣1
′ =  −𝑒𝑣1..........(2) 

Berdasarkan gerak jatuh bebas, maka kecepatan mula- mula bola (𝑣1) 

dapat ditulis : 

𝑣1 =  √2𝑔ℎ1...........(3) 

Gerak jatuh bebas adalah gerak benda dalam bidang vertikal 

mengarah kebawah yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kecepatan bola 

pada pantulan pertama (𝑣1
′ ) dapat ditulis seperti persamaan (3), namun 

diberi tanda (-) karena arahnya berbeda. Maka persamaan kecepatan 

bola pada pantulan pertama dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑣1
′ =  −√2𝑔ℎ1.............(4) 

Substitusi persamaan (3) dan (4) kedalam persamaan (2) 

𝑣1
′ =  −𝑒𝑣1 

−√2𝑔ℎ1
′ =  −𝑒√2𝑔ℎ1   
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𝑒 =  √
ℎ1

′

ℎ1
 

𝑒2 =  
ℎ1

′

ℎ1
 

ℎ1
′ =  𝑒2ℎ1 

Dimana ℎ1adalah ketinggian sebelum tumbukan dan ℎ1
′  adalah 

ketinggian sesudah tumbukan. 

 

Benda dijatuhkan dari ketinggian h1 kemudian benda memantul dan 

bergerak keatas sehingga mencapai ℎ1
′ , dimana ℎ1

′
 selalu lebih rendah 

dari h1. Hasil regresi akan diperoleh dengan memasukan data h1 dan ℎ1
′   

ke dalam Microsoft excel sehingga dapat diperoleh data x adalah 

ketinggian sebelum tumbukan dan data y  adalah ketinggian setelah 

tumbukan.  Sekumpulan data x dan y tersebut akan memungkinkan 

untuk membentuk persamaan regresi linier yaitu: 

𝑦 = 𝑚 𝑥 + 𝑐 

Tahapan analisis menggunakan media analisis tracker dimulai dengan 

menganalisis video hasil praktikum dengan cara insert video kedalam 

media analisis tracker sehingga diperoleh bentuk grafik posisi 

terhadap waktu dari bola yang jatuh dan memantul adalah sebuah 

grafik parabola. Mencari besar koefisien restitusi melihat pada grafik 

posisi terhadap waktu : 

 

Gambar 3.  Grafik Posisi Terhadap Waktu  
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Berdasarkan grafik posisi terhadap waktu, dapat diperoleh pada waktu 

ke berapa bola berada diposisi tertinggi sesudah bertumbukan dengan 

lantai, berapa nilai y pada t yang telah ditentukan, dan titik acuan (0,0) 

di atas, maka titik tertinggi bola setelah tumbukan diukur dari 

permukaan tanah. 

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

 

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan peneliti diperoleh beberapa hasil 

penelitian yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sartika, Wahyudi, dan  Abdurrahman  (2019) yang berjudul “Using 

Guided Inquiry Learning with Tracker Application to Improve Students’ 

Graph Interpretation Ability”. Pada penelitian tersebut diperoleh nilai N-

Gain mengalami peningkatan sebesar 59% dengan rata-rata N-Gain sebesar 

0,71 yang menunjukkan dalam kategori tinggi. Berdasarkan grafik rata-rata 

data kemampuan interpretasi menunjukkan bahwa kemampuan interpretasi 

grafik setelah pembelajaran menggunakan media analisis tracker tertinggi 

pada indikator menginterpretasikan hubungan antar variabel yaitu 85,82 dan 

yang terendah pada grafik prediksi berdasarkan deskripsi tekstual, gambar, 

atau bagan yaitu 68.00. Peningkatan N-Gain yang tinggi bisa jadi dilihat dari 

ketuntasan peserta didik yang melebihi Kelengkapan Minimum Kriteria 

(KKM). Kemampuan rata-rata peserta didik menginterpretasikan grafik 

adalah 76,29, dengan nilai KKM sebesar 73,00. Jumlah peserta didik yang 

tuntas adalah 18 orang dan tidak tuntas 10 orang peserta didik. 

 

Berdasarkan data penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media analisis tracker memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan interpretasi grafis peserta didik. Penggunaan media 

analisis tracker  berbasis pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi 

pembelajaran gerak lurus dapat membantu peserta didik dalam melakukan 

kegiatan penemuan dan melacak pergerakan benda pada waktu yang tepat dan 

akurat. Hal ini terlihat langsung dari keaktifan peserta didik dalam mengelola 
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data menggunakan media analisis tracker  mulai dari pelacakan dan kalibrasi 

hingga diperoleh data berupa tabel, grafik, dan persamaan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadholi, Harijanto, dan Lesmono  (2018) yang 

berjudul “Analisis Video Kejadian Fisika Dengan Software Tracker Sebagai 

Rancangan Bahan Ajar Momentum dan Impuls untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berfikir Kritis  Siswa Sma Kelas X”. Pada penelitian tersebut 

diperoleh hasil dari analisis video tumbukan 1 dimensi dan video tumbukan 2 

dimensi menggunakan medi analisis tracker. Pada video tumbukan 1 dimensi 

didapatkan bahwa berdasarkan perhitungan besar momentum total sebelum 

dan setelah tumbukan pada video 1 diperoleh nilai koefisien restitusi sebesar 

1, pada video 2 diperoleh nilai koefisien restitusi sebesar 0,772, dan pada 

video 3 diperoleh nilai koefisien restitusi sebesar 0, maka dapat disimpulkan 

video 1 adalah tumbukan lenting sempurna,video 2 adalah tumbukan lenting 

sebagian, dan video 3 adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada video 

tumbukan 2 dimensi pertama maupun kedua dapat dianggap tidak ada 

perubahan atau berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan besar koefisien 

restitusi 0,994 pada video tumbukan 2 dimensi pertama dan 0,967 pada video 

tumbukan 2 dimensi kedua dapat dianggap 1. Berdasarkan hal tersebut, maka 

kedua video tumbukan 2 dimensi yang dianalisis peneliti merupakan jenis 

tumbukan lenting sempurna. 

 

 Berdasarkan analisis diatas diperoleh bahwa hasil dari analisis video kejadian 

fisika dengan software tracker pada 3 video tumbukan 1 dimensi dan 2 video 

tumbukan 2 dimensi, didapatkah bahwa  terbukti terdapat 3 jenis tumbukan 

yaitu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama 

sekali.  Ketiga jenis tumbukan tersebut terbukti berdasarkan tinjauan 

keberlakuan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, 

dan nilai koefisien restitusi. Berdasarkan hasil yang diperoleh  disimpulkan 

bahwa analisis video kejadian fisika tumbukan dengan software tracker, 

berhasil dilakukan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan teori, meskipun 
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pada tumbukan 2  dimensi terdapat sedikit perbedaan, namun perbedaan ini 

sangat kecil sehingga dapat diabaikan atau dianggap bernilai sama. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran daring berpraktikum menggunakan media analisis tracker 

berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkatan kemampuan interpretasi 

grafik peserta didik SMA. Penelitian ini menggunakan jenis quasi 

eksperimen. Pembelajaran daring berpratikum menggunakan media analisi 

tracker berbasis inkuiri terbimbing digunakan sebagai treatment  pada 

penelitian ini, sedangkan hasil yang dilihat pada treatment adalah 

kemampuan interpretasi grafik peserta didik. Penelitian ini menggunakan satu 

kelas sebagai sampel yang diterapkan pembelajaran daring berpraktikum 

menggunakan media analisis tracker pada materi tumbukan. Pengunaan 

media analisis tracker diharapkan mampu membantu peningkatan 

kemampuan interpretasi grafik peserta didik, karena dengan menggunakan 

media analisis tracker yang menghasilkan berbagai bentuk sajian data salah 

satunya adalah grafik dapat membantu peserta didik lebih memahami grafik. 

Media analisis traker juga dapat membantu analisis tabel dalam bentuk grafik 

dan grafik ke dalam bentuk persamaan matematis sehinggan peserta didik 

akan lebih mudah dalam menginterpretasi. Pengukuran peningkatan 

kemampuan interprestasi grafik peserta didik dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai posttest dan pretest yang diberikan kepada peserta didik 

ketika proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka dibuat diagram alur kerangka berpikir tentang 

pengaruh pembelajaran daring berpraktikum menggunakan media analisis 

tracker berbasis inkuiri terbimbing terhadap peningkatan kemampuan 

interprestasi grafik peserta didik agar memperoleh gambaran alur yang jelas 

sebagai berikut : 
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Gambar 4. Diagram Kerangka Pikir 

 

Penggunaan tracker sebagai media analisis hasil praktikum pada 

pembelajaran daring berbasis inkuiri terbimbing akan mengarahkan peserta 

didik meningkatkan kemampuan interpretasi grafik. Ketika peserta didik 

melakukan kegitan praktikum dan menganalisis data menggunakan media 

analisis tracker  peserta didik akan lebih bersemangat dan merasakan, karena 

peserta didik dapat merasakan pembelajaran secara langsung dan dapat 

bekerjasama dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian kemampuan 

interprestai grafik akan meningkat melalui kegiatan-kegiatan praktikum dan 

analisis data secara langsung dengan memanfaatkan teknologi aplikasi tracker 

sebagai media analisis. Pembelajaran daring berpraktikum dapat memberikan 

Pembelajaran daring 

berpraktikum berbasis inkuiri 

terbimbing Media Analisis Tracker 
Kemampuan interprestasi 

grafik peserta didik 

Platform 

pembelajaran 

daring 
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terbimbing 
Tahapan analisis 

Google 
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Zoom 
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Whatsapp 

1.Identifikasi masalah dan 

melakukan pengamatan 

2.Mengajukan pertanyaan 

3.Merencanakan 

penyelidikan 

4.Mengumpulkan data dan 

melaksanakan penyelidikan 

6.Mengkomunikasikan 

hasil 
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Analisis track 

benda 
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Gravik ke 

Verbal 
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kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperoleh pemahaman, 

ketrampilan, dan pengalaman mengenai menginterprestasi data yang 

diperoleh dengan demikian dapat meningkatkan kemampuan interprestasi 

grafik peserta didik. 

 

Pembelajaran daring di sekolah kesulitan menerapkan model inkuiri 

terbimbing dan teknologi untuk melaksanakan praktikum. Guru lebih sering 

memberi materi, menggunakan metode ceramah, dan demostrasi sehingga 

pembelajaran akan dirasa membosankan oleh peserta didik. Melalui 

praktikum daring dan penggunaan media analisis tracker yang berbasis  

inkuiri terbimbing peserta didik akan membangun pemahaman melalui 

pengamatan secara langsung yang dianalisis dengan tracker. 

 

2.4. Anggapan Dasar 

 

2.4.1. Semua peserta didik memiliki kemampuan awal interpretasi grafik 

yang sama. 

2.4.2. Semua peserta didik memperoleh materi yang sama. 

2.4.3. Faktor-faktor lain di luar penelitian diabaikan. 

 

2.5. Hipotesis 

 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembelajaran daring 

berpraktikum dengan menggunakan tracker pada materi gerak jatu bebas 

berbasis inkuiri terbimbing terhadap kemampuan interprestasi grafik peserta 

didik. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain penelitian 

 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group 

pretest-posttest dan menggunakan metode quasi-eksperiment. Sebelum diberi 

perlakuan (treatmen) dilakukan pengukuran pertama berupa pretest dan 

selanjutnya dilakukan pengukuran kedua berupa posttest setelah diberi 

perlakuan (treatmen). Secara diagram rancangan penelitian ini digambarkan 

pada gambar 3.1. 

 

 

  

Gambar 5. One group pretest-posttest design 

Keterangan: 

O1 = Kemampuan interprestasi grafik awal 

X  = Pembelajaran daring berpraktikum menggunakan tracker 

O2 = Kemampuan interprestasi grafik akhir 

Arikunto (2010: 124) 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi penelitian ini, yaitu seluruh peserta didik kelas X MIPA di SMAN 1 

Tanjung Bintang pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 yang terdiri 

dari 4 kelas. Penelitian ini mengambil satu kelas sebagai sample yaitu kelas X 

MIPA 3 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini 

dilakukan dengan cara memilih satu kelas berdasarkan rata-rata nilai hasil 

belajar dan ujian masing-masing kelas pada pembelajaran sebelumya. Selain 

itu, ditinjau juga dari ketersediaan sarana pendukung peserta didik yang 

memungkinkan untuk melakukan pembelajaran daring berpraktikum. 

O1  X  O2

  Onj 
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3.3. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan media analisis tracker pada 

pembelajaran daring berpraktikum dengan materi tumbukan berbasis inkuiri 

terbimbing sebagai treatment terhadap kemampuan interprestasi grafik 

peserta didik sebagai variabel terikat. 

 

3.4. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah pada penelitian ini adalah: 

3.4.1. Persiapan penelitian 

3.4.1.1.Membuat dan  menyusun  perangkat pembelajaran dalam  

bentuk silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

panduan praktikum dengan tracker, video turorial instalasi dan 

penggunaan tracker, Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD), 

video tutorial praktikum, dan instrumen penelitian berupa 

instrumen tes beserta rubrik. 

3.4.1.2.Observer meminta izin kepada Kepala SMAN 1 Tanjung 

Bintang untuk melaksanakan penelitian.  

3.4.1.3.Bersama guru mitra menentukan sampel dan waktu  penelitian. 

3.4.1.4.Dropship alat dan bahan praktikum serta aplikasi tracker 

dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. 

 

3.4.2. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.2.1.Melakukan pretest dengan instrumen tes yang sama secara 

daring. 

3.4.2.2.Melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dengan 

menerapkan inkuiri terbimbing dengan melakukan kegiatan 

praktikum mengguanakan analisis tracker. 

3.4.2.3.Melakukan posttestt dengan instrumen tes yang sama secara 

daring. 

3.4.2.4.Melakukan tabulasi dan analisis data. 
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3.4.2.5.Menarik kesimpulan 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.5.1. Silabus 

Silabus yang digunakan sebagai sumber pokok dalam pengembangan 

pembelajaran lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan silabus mata 

pelajaran fisika Sekolah Menengah Atas (SMA) kurikulum 2013 

revisi 

3.5.2. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran daring yang digunkan 

untuk satu kali pertemuan atau lebih. 

3.5.3. Electronic Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) Praktikum 

Tumbukan  

e-LKPD ini terdiri dari panduan penggunaan tracker dan e-LKPD. 

Panduan penggunaan tracker merupakan alat bantu peserta didik untuk 

mempelajari cara penggunaan aplikasi tracker. e-LKPD merupakan 

lembar kerja yang digunakan sebagai panduan belajar peserta didik 

selama melakukan praktikum yang memuat pernyataan-pernyataan 

yang mengarahkan peserta didik tentang konsep tumbukan. Selain 

dalam bentuk tertulis panduan penggunaan tracker dan e-LKPD 

dilengkapi jungan dengan penjelasan dalam bentuk video atau video 

tutorial arah memudahakan pemahaman peserta didik. 

3.5.4. Lembar Tes Kemampuan Interpretasi Grafik 

Lembar tes interpretasi grafik yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa soal uraian. Digunakan saat pretest dan  postest untuk 

mengetahui kemampuan interpretasi grafik peserta didik sebelum dan 

sesudah perlakuan. 
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3.5.5. Rubrik 

Rubrik penilaian interpretasi grafik adalah panduan untuk 

memberikan penilaian yang berupa gambaran tingkatan-tingkatan dari 

hasil interpretasi grafik peserta didik.  

 

3.6. Analisis Instrumen 

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas pada media 

analisis yaitu software SPSS 21.0. 

3.6.1. Uji Validitas 

Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk 

mengevaluasinya harus valid. Sebuah tes dikatakan valid jika hasilnya 

sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes 

tersebut dengan kriteria. Uji ini untuk melihat kelayakan butir-butir  

pertanyaan dalam instrumen tersebut dapat mendefinisikan suatu 

variabel.   Uji validitas memiliki kriteria koefisien validitas butir soal 

yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kriteria Koefisien Validitas Butir Soal  

 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

0,60-0,79 Tinggi 

0,40-0,59 Cukup 

0,20-0,39 Rendah 

0,00-0,19 Sangat Rendah 

Arikunto (2012: 120) 

 

Kriteria uji korelasi yaitu jika korelasi antar butir dengan skor total 

lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya 

jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria pengujian yaitu 

jika rhitung > rtabel dengan α = 0,05, maka koefisien korelasi tersebut 

signifikan. 
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3.6.2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus reliabel. 

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen dapat 

digunakan rumus alpha cronbach. Instrumen dinyatakan reliabel jika 

mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran kemantapan 

alpha yang diinterprestasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Ukuran Nilai Alpha 

 

Nilai Alpha Cronbach’s Kategori 

0,00-0,20 Kurang reliabel 

0,21-0,40 Agak reliabel 

0,41-0,60 Cukup reliabel 

0,61-0,80 Reliabel 

0,81-1,00 Sangat reliabel 

Arikunto (2008: 109) 

Apabila instrumen telah dinyatakan valid dan reliabel, kemudian 

instrumen diujikan kepada sampel penelitian. Skor total setiap peserta 

didik diperoleh dari menjumlah skor setiap nomor soal. 

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data kemampuan interprestasi grafik peserta didik 

dilakukan dengan cara tes tertulis yaitu pretest dan posttest. Tes tertulis 

menggunakan bentuk soal pilihan jamak beralasan. Data hasil pretest 

digunakan untuk melihat kemampuan awal peserta didik dalam 

menginterprestasi grafik sebelum pembelajaran sedangkan data hasil posttest 

digunakan untuk melihat kemampuan interprestasi grafik peserta didik setelah 

pembelajaran. 
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3.8. Teknik Analisis Data 

 

3.8.1. Analisis Hasil Tes Interprestasi Grafik 

3.8.1.1.Uji N-Gain 

Data kuantitatif hasil pretest dan posttest yang menunjukkan 

nilai kemampuan interpretasi grafik peserta didik. Untuk 

membandingkan gain ternormalisasi antara pretest dengan 

posttest, sehingga diperoleh gambaran mengenai peningkatan 

kemampuan interpretasi grafik.  Untuk mengetahui 

peningkatan nilai pretest dan posttest peserta didik. Kriteria 

interprestasi N-gain adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Kriteria N-Gain 

 

Batasan  Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > g > 0,3 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

 (Husein, 2015) 

 

3.8.1.2.Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. 

Perhitungan uji normalitas dengan rumus Uji Chi Kuadrat (x2). 

Pada penelitian ini, uji normalitas dianalissi menggunakan 

software SPSS 21.0. Dengan cara menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujiannya yaitu: 

Ho : Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi secara normal 

 

Pedoman pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai Sig. atau signifikansi < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal. 



41 

 

 

b. Jika nilai Sig. atau signifikansi ≥ 0,05 maka distribusinya 

adalah normal. 

 

3.9. Pengujian Hipotesis 

 

Uji hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata hasil kemampuan 

interpretasi grafik sebelum diberi perlakuan (pretest) dan sesudah diberi 

perlakuan (posttest). Data dari sampel yang berdistribusi normal maka 

pengujian hipotesis dianalisis menggunakan uji Paired Sample T-Test. Uji 

hipotesis pada penelitian ini dianalisis menggunakan software SPSS 21.0. 

Adapun hipotesis yang diuji adalah:  

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan interpretasi grafik   

peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran  menggunakan tracker   

H1 : Ada perbedaan rata-rata kemampuan interpretasi grafik peserta didik  

sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan tracker.  

  

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:  

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

  (Arikunto, 2012: 120) 

 

Data dari sampel yang berdistribusi tidak normal maka pengujian hipotesis 

dianalisis menggunakan uji Wilcoxon .. Uji ini dianalisis menggunakan 

software SPSS 21.0. Adapun hipotesis yang diuji adalah:  

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan interpretasi grafik   

peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran  menggunakan tracker   

H1 : Ada perbedaan rata-rata kemampuan interpretasi grafik peserta didik   

sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan tracker.  

 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:  

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Terdapat pengaruh pembelajaran daring berpraktikum menggunakan 

media analisis tracker terhadap kemampuan interpretasi grafik yang 

signifikan dengan taraf kepercayaan 95%. 

5.1.2. Terdapat peningkatan kemampuan interpretasi grafik pada 

pembelajaran daring berpraktikum materi tumbukan menggunakan 

media analisis tracker terhadap kemampuan menginterpretasi grafik 

dengan kategori sedang. Peningkatan indikator kemampuan 

menginterpretasi grafik ke verbal mencapai N-gain 0,47; kemampuan 

menginterpretasi grafik ke matematis mencapai N-gain 0,25; dan 

kemampuan menginterpretasi dengan menggambar grafik mencapai N-

gain  0,39. 

 

5.2.Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disaran hal-hal sebagai 

berikut: 

5.2.1. Menggunakan fitur lain dari media analisis tracker dalam penelitian 

selanjutnya seperti analisis spektrum. 

5.2.2. Media analisis tracker memiliki akurasi yang sangat tinggi dan perlu 

diperhatikan dalam mengambil video yang akan dianalisis dengan 

menggunakan tracker agar mendapatkan data yang sesuai. 

5.2.3. Setiap peserta didik disarankan menganalisis data yang diperoleh 

menggunakan tracker secara individu sehingga peserta didik 
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mendapatkan pengalaman mengolah data masing-masing meskipun 

proses pengambilan data secara berkelompok. 

5.2.4. Tes yang memuat hasil track harus diamati langsung melalui file track 

agar benar-benar mengujikan kemampuan menganalisis grafik peserta 

didik melalui media analisis tracker 

5.2.5. Meninjau indikator kemampuan interpretasi grafik lainnya atau secara 

menyeluruh. 
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