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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN PRAKTIKUM 

BERBANTUAN APLIKASI TONE GENERATOR UNTUK  

MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS  

SISWA PADA MATERI RESONANSI 

GELOMBANG BUNYI 

Oleh 

ANGGUN VERANITA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains 

(KPS) siswa setelah diberikan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

dengan praktikum berbantuan aplikasi Tone Generator pada materi resonansi 

gelombang bunyi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling 

terdiri dari satu kelas. Desain penelitian ini menggunakan One Group Pretest-

Posttest Design. Data KPS siswa yang terintegrasi dengan materi resonansi 

gelombang bunyi diperoleh dari nilai pretest dan posttest. Teknik analisis 

menggunakan uji N-gain dan uji hipotesis dengan menggunakan Paired Sample T-

Test. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai sig.(2-tailed) kurang dari 0,05 dengan 

taraf kepercayaan 95% dan diperoleh nilai dari hasil uji N-gain sebesar 0,58 yang 

terkategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh peningkatan indikator 

KPS yang mecakup kemampuan mengamati dengan N-gain yang memiliki 

kategori tinggi, dan kemampuan menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, 

menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, dan mengomunikasikan 

meningkat dengan N-gain yang memiliki kategori sedang. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan 

praktikum berbantuan aplikasi Tone Generator terbukti dapat meningkatkan KPS 

siswa pada materi resonansi gelombang bunyi.  

 

Kata kunci: keterampilan proses sains, pendekatan saintifik, praktikum, tone 

generator 
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MOTTO 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain). 

(QS. Al Insyirah:6-7) 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(QS. Al Baqarah: 286) 

Hidup produktif dan bermanfaat bagi sekitar. 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan IPTEK di era globalisasi mendorong siswa dapat 

unggul dalam hal pengetahuan sekaligus keterampilannya. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan 

menerapkan kurikulum 2013 di sekolah. Penerapan kurikulum 2013 menuntut 

siswa dapat mengeksplorasi kemampuan dan keterampilannya untuk 

menemukan konsep maupun fakta dari suatu fenomena di lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu, sudah seharusnya siswa tidak lagi menjadi objek dari 

pendidikan, namun justru menjadi subjek yang dapat ikut serta aktif ketika  

berlangsungnya proses pembelajaran.  

Penerapan kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan saintifik, sehingga 

siswa dapat meningkatkan dan mengasah kemampuannya baik secara mandiri 

atau kelompok melalui proses mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Suyatna (2013: 1) bahwa pembelajaran yang menerapkan 

pendekatan saintifik mengandung aktivitas siswa berupa mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa aktivitas-aktivitas pada pendekatan saintifik 

merupakan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir untuk  

mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan, dan pengetahuan siswa. 

Aspek-aspek dalam pendekatan saintifik terintegrasi dengan Keterampilan 

Proses Sains (KPS) yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains. Marjan 

(2014) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat 
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meningkatkan KPS siswa. KPS merupakan semua kemampuan yang 

diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-

konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori sains baik berupa 

kemampuan mental, kemampuan fisik, maupun kemampuan sosial 

(Rustaman, 2005). Penelitian oleh Sumarli dkk. (2018) menjelaskan bahwa 

KPS dapat melibatkan siswa secara aktif dan mampu memberikan 

pengalaman belajar bagi siswa, sehingga siswa dapat memperoleh ingatan 

dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa KPS 

berdampak positif terhadap kemampuan dan pengetahuan siswa untuk dapat 

memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep yang 

dipelajari. Hal tersebut disebabkan karena siswa terlibat langsung dan  

mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran secara mandiri.  

Berdasarkan wawancara dengan guru fisika dan siswa di SMA Negeri 1 

Pagelaran, diketahui bahwa pembelajaran dengan kurikulum 2013 yang 

diterapkan di sekolah masih belum sepenuhnya mengacu pada pendekatan 

saintifik. Salah satu dampak negatifnya menyebabkan KPS siswa belum 

terasah dan terlatih secara optimal. Pembelajaran fisika di sekolah juga tidak 

disertai dengan praktikum karena beberapa alat dan bahan di laboratorium 

tidak lengkap. Sedangkan menurut penelitian Nasution (2014) memperoleh 

hasil bahwa pembelajaran berbasis praktikum efektif dalam meningkatkan 

KPS siswa. Adapun kesenjangan antara teori dengan kondisi nyata di sekolah 

tersebut menjadi salah satu faktor penyebab KPS siswa tidak terasah dan  

terlatih dengan baik.  

Hal lain yang menyebabkan tidak terlaksananya praktikum karena guru 

merasa kekurangan waktu untuk dapat melaksanakan praktikum di sekolah. 

Hal tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas (PTMT). Hasil wawancara dengan guru fisika di SMA Negeri 1 

Pagelaran menyebutkan bahwa untuk 1 jam pelajaran hanya berlangsung 

selama 30 menit. Perubahan waktu pelajaran yang menjadi sangat singkat 

menyebabkan guru merasa kesulitan melakukan pendampingan untuk 
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kegiatan praktikum. Sedangkan proses pembelajaran fisika yang ideal 

seharusnya tidak hanya sebatas transfer materi saja, tetapi harus dilakukan 

dengan mengamati langsung fenomena-fenomena yang terjadi. Sejalan 

dengan pendapat Wenning (2009) yang menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran fisika, guru hendaknya melibatkan siswa dalam kegiatan 

eksperimen untuk memahami konsep, prinsip, hukum, persamaan, dan teori  

yang ada dengan tetap menerapkan sikap ilmiah. 

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan di atas maka perlu 

dilakukan inovasi dalam proses pembelajaran sains yang sebelumnya 

terhambat karena keterbatasan alat-bahan praktikum dan PTMT. Salah satu 

solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengarahkan siswa untuk dapat 

melakukan praktikum dengan cara membuat alat percobaan sederhana. 

Praktikum dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah 

didapatkan oleh siswa. Sedangkan untuk alat yang sulit didapatkan dapat 

diatasi dengan penggunaan aplikasi yang dapat diunduh menggunakan 

android. Didukung oleh penelitian Chen et al. (2018) bahwa proses 

pembelajaran dengan praktikum oleh guru dengan menggunakan teknologi  

dapat memberikan nuansa baru dalam pembelajaran.  

Mayoritas dari beberapa sekolah, di mana salah satunya adalah sekolah yang 

menjadi tujuan penelitian ini masih belum memanfaatkan teknologi seperti 

penggunaan aplikasi melalui android untuk kegiatan praktikum. Sejalan 

dengan penelitian oleh Sunarsi dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pada 

kenyataannya banyak dari guru yang belum mampu memaksimalkan 

teknologi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

diidentifikasi bahwa perlu dilakukan pengenalan mengenai pemanfaatan 

aplikasi android untuk membantu dalam kegiatan praktikum. Selain itu, 

penggunaan aplikasi virtual harus dipilah dengan baik dan disesuaikan  

dengan praktikum yang akan dilaksanakan. 
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Penggunaan aplikasi pada android dalam pembelajaran fisika berpengaruh 

cukup besar terhadap peningkatan berbagai kemampuan siswa. Didukung 

oleh penelitian Arista & Kuswanto (2018) bahwa penggunaan aplikasi pada 

android dapat meningkatkan kemandirian belajar dan pemahaman konseptual. 

Sejalan dengan penelitian Safitri dkk. (2019) menjelaskan bahwa aplikasi 

android sebagai alat bantu siswa dalam mengerjakan tugas dinilai efektif. 

Selain itu, keterlibatan teknologi dalam lingkungan pendidikan menuntut 

pendidik untuk dapat kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi (Sari 

dkk., 2018). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa 

penggunaan android dapat memudahkan siswa dalam mengakses sumber 

daya multimedia, dan belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, aplikasi 

android bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan  

lingkungan. 

Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses 

praktikum adalah Tone Generator sebagai pengganti garputala. Penggunaan 

garputala untuk percobaan memiliki kelemahan di mana sumber suara yang 

dihasillkan tidak konstan sehingga dapat menyebabkan kurang sesuainya 

hasil percobaan. Tone Generator merupakan aplikasi yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan suara dengan frekuensi yang bervariasi. Aplikasi ini 

dapat digunakan secara gratis dan dapat diunduh melalui playstore 

menggunakan handphone. Penelitian yang memanfaatkan aplikasi pada 

percobaan eksperimen gelombang bunyi telah dilakukan Muhafid & Primadi 

(2014) yang hasilnya menunjukan alat eksperimen bunyi dengan sistem 

akuisisi data berbasis smartphone dapat digunakan dalam pembelajaran pipa  

organa tertutup. 

Adanya kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal dengan kondisi nyata di 

sekolah menyebabkan KPS siswa belum terlatih dengan optimal. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendekatan 

Saintifik Berbantuan Aplikasi Tone Generator untuk Meningkatkan 

Keterampilan Proses Sains Siswa pada Materi Resonansi Bunyi”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

peningkatan KPS siswa setelah dilakukan pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dengan praktikum berbantuan aplikasi Tone Generator  

pada materi resonansi bunyi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 

peningkatan enam indikator KPS siswa setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik dengan praktikum berbantuan aplikasi  

Tone Generator pada materi resonansi bunyi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharap dapat bermanfaat khususnya dalam 

pembelajaran fisika. Adapun manfaat tersebut adalah: 

a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan fisika, yaitu 

menyumbangkan cara baru untuk meningkatkan KPS siswa yaitu 

dengan menggunakan pendekatan saintifik pada praktikum 

berbantuan aplikasi Tone Generator pada materi gelombang bunyi. 

b. Sebagai pijakan atau referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan peningkatan KPS serta menjadi bahan kajian 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi atau gambaran bagi pendidik maupun calon 

pendidik khususnya pada pendidikan fisika dalam menentukan 

alternatif pembelajaran fisika. 
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b. Memberikan masukan terhadap pendidik fisika atas kelebihan yang 

disuguhkan dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik. 

c. Memberikan solusi alternatif pembelajaran untuk melihat KPS  

siswa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Sekolah yang digunakan  untuk penelitian adalah SMA Negeri 1 

Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. 

2. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA di SMA Negeri 

1 Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. 

3. Aplikasi yang digunakan adalah Tone Generator yang dapat diunduh 

melalui android sebagai pengganti garputala pada praktikum materi 

Resonansi Gelombang Bunyi. 

4. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

metode ilmiah dalam proses pembelajarannya. Tahap pembelajaran pada 

penelitian ini terdiri dari tahap mengamati, mengumpulkan 

informasi/eksperimen, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

5. KPS adalah keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, 

mengembangkan, dan menerapkan konsep. KPS terdiri dari 10 indikator 

yaitu mengamati, mengelompokkan, menafsirkan/intnherpretasi, prediksi, 

megajukan pertanyaan, berhipotesis, merencanakan percobaan, 

menggunakan alat-bahan, menerapkan konsep, dan berkomunikasi 

(Rustaman, 2005: 86). Namun penelitian ini hanya meneliti pada indikator 

mengamati, menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan 

alat dan bahan, menerapkan konsep, dan mengomunikasikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pendekatan Saintifik 

Penerapan pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam proses pembelajaran sains yang mengacu pada 

kurikulum 2013. Atsnan & Gazali (2013) berpendapat bahwa pada 

pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013, ada 

yang menjadikan saintifik sebagai pendekatan ataupun metode. Suyatna 

(2013) menjelaskan bahwa pendekatan saintifik berarti konsep dasar yang 

menginspirasi atau melatarbelakangi perumusan metode mengajar dengan 

menerapkan karakteristik ilmiah. Penerapan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran tidak hanya berfokus pada bagaimana mengembangkan 

kompetensi siswa dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun 

bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir 

sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi dan 

berkarya. Selain itu juga menyebabkan rasa ingin tahu siswa dan  

keterampilan berpikirnya meningkat.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan konsep dasar dalam 

proses pembelajaran dengan menerapkan metode ilmiah yang dapat 

mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan berpikir 

serta menghindari sifat dan nilai non ilmiah sehingga dapat mendukung 

aktivitas kreatif dalam berinovasi dan berkarya. Selain itu juga dapat 
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mendorong siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan mengaplikasikan  

materi pembelajaran.  

Kemendikbud (2013: 213-214) mengungkapkan bahwa komponen-

komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik 

yaitu sebagai berikut. 

1) Menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan 

(foster a sense of wonder); 

2) Meningkatkan keterampilan mengamati (encourage observation);  

3) Melakukan analisis (push of analysis); dan  

4) Berkomunikasi (require communication) 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam 

penggunaan pendekatan saintifik perlu diperhatikan semua pengetahuan 

dan pemahaman dimulai dari rasa ingin tahu siswa, yang kemudian dapat 

difasilitasi dalam kegiatan tanya jawab, baik mulai dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Selain tanya jawab, dapat juga 

dengan melalui memberikan suatu masalah, fakta-fakta atau kejadian alam 

yang ada di sekitar siswa. Selanjutnya, pembiasaan kegiatan mengamati 

sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses 

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Untuk meningkatkan 

keterampilan mengamati, maka di dalam pembelajaran sebaiknya 

dimunculkan kegiatan yang memungkinkan siswa dapat menggunakan 

berbagai panca indranya untuk mencatat hasil pengamatan. Sedangkan 

menganalisis dapat berupa analisis kuantitatif dan kualitatif, dan pada 

pendekatan ini, guru memfasilitasi siswa untuk mengomunikasikan hasil  

dari yang telah mereka pelajari. 

a. Kriteria Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi beberapa kriteria 

yang dalam Kemendikbud (2013: 191-192) diuraikan seperti berikut: 
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1) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau 

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran 

tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng 

semata;  

2) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa 

terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis; 

3) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, 

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran;  

4) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang 

lain dari substansi atau materi pembelajaran;  

5) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran; 

6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan; dan  

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan  

menarik sistem penyajiannya. 

Pelaksanaan pendekatan saintifik harus dilaksanakan dengan 

mengutamakan panduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. 

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengamatan, penalaran, 

penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran dan 

terhindar dari sifat-sifat non-ilmiah yang sering dilakukan siswa pada 

umumnya. Materi pembelajaran fisika sangat sesuai dengan poin-poin 

yang telah disebutkan di atas, yaitu berbasis pada konsep, teori, dan 

fakta; fisika juga menuntut siswa untuk mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif. Sehingga dalam melakukan pembelajaran harus menggunakan 

pendekatan saintifik. 



10 
  

 
 

b. Konsep dan Langkah-Langkah Pembelajaran dengan Pendekatan 

Saintifik 

Konsep pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Saintifik dapat  

dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Konsep Pendekatan Saintifik. 

(Sumber: Kemendikbud, 2013) 

Berdasarkan Gambar 1, maka dapat dijelaskan bahwa dalam proses 

pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. Dalam ranah sikap, siswa akan tahu tentang 

“mengapa” suatu materi itu diajarkan; dalam ranah keterampilan, siswa 

akan tahu tentang “bagaimana” suatu masalah dapat diselesaikan; dan 

pada ranah pengetahuan maka siswa akan tahu tentang “apa” maksud 

dari materi atau masalah pembelajaran yang disajikan oleh guru. Hasil 

akhirnya adalah peningkatan terhadap soft skills dan hard skills siswa  

yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Dalam Kemendikbud (2013: 194) juga dipaparkan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik seperti pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran 

(Sumber: Kemendikbud, 2013) 

Berdasarkan Gambar 2, dapat dijelaskan dalam melakukan 

pembelajaran semua mata pelajaran meliputi: 

1. Observing (mengamati) 

Media pembelajaran berbasis TIK yang dibuat menyajikan beberapa 

fenomena resonansi gelombang bunyi sehingga memacu siswa untuk 

mengamati fenomena tersebut. 

2. Questioning (menanya) 

Berdasarkan fenomena yang disajikan dan telah diamati oleh siswa 

pada fenomena resonansi gelombang bunyi, siswa terdorong untuk 

berpikir secara hipotetik seputar fenomena tersebut. 

3. Experimenting (mencoba) 

Mengacu pada teori, konsep, dan fakta empiris mengenai fenomena 

resonansi gelombang bunyi, siswa melakukan percobaan sebagai 

wujud pemahaman terhadap fenomena yang disajikan. 

4. Associating (menalar) 

Selanjutnya siswa memahami, menerapkan serta mengembangkan 

pola pikir sebagai bentuk respon terhadap fenomena yang disajikan. 

5. Networking (mengomunikasikan) 

Setelah keempat tahap di atas, siswa kemudian menyimpulkan hasil 

pemikiran dan percobaannya sebagai interpretasi hasil pemecahan  

masalah yang didapat dari percobaan resonansi bunyi 
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Untuk materi, situasi dan keadaan tertentu, sangat tidak mungkin 

pendekatan ilmiah tepat untuk dilakukan sesuai dengan prosedur-

prosedur di atas. Oleh karena itu, kondisi yang seperti itu harus tetap 

menerapkan nilai-nilai ilmiah dan menghindari nilai non ilmiah, dan 

pembelajaran yang tepat itu disajikan dalam bentuk  mengamati; 

menanya; menalar; analogi dalam pembelajaran; hubungan antar  

fenomena; dan mencoba. 

c. Implementasi Pendekatan Saintifik 

Aspek-aspek dalam pendekatan ilmiah terintegrasi pada metode ilmiah 

dan pendekatan keterampilan proses yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA. Keterampilan yang dilatihkan ini dikenal dengan 

KPS. Kemendikbud (2013: 215), mengklasifikasikan menjadi 

keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terpadu. Klasifikasi  

keterampilan proses tersebut tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Keterampilan Proses Dasar dan Terpadu 

Keterampilan Proses Dasar Keterampilan Proses Terpadu 

- Pengamatan - Pengontrolan variabel 

- Pengukuran - Interpretasi data 

- Menyimpulkan - Perumusan hipotesis 

- Meramalkan - Pendefinisian variabel secara 

operasional 

- Menggolongkan - Merancang eksperimen 

- Mengomunikasikan 

Kemendikbud (2013: 215) 

Keterampilan proses dapat dinyatakan sebagai keterampilan intelektual 

yang sesuai dengan semua jenis usaha ilmiah. Proses yang ditekankan dan 

langkah langkah KPS sangat identik dengan proses yang ditekankan pada 

pendekatan saintifik. Oleh karena itu, KPS sangat terintegrasi dengan 

pendekatan saintifik. Selain itu, KPS merupakan hasil dari usaha atau 
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tindakan ilmiah yang dilakukan dibagi ke dalam dua kategori yaitu basic 

process skills dan integrated process skills. Hasil dari proses pembelajaran 

dengan menerapkan dua kategori kemampuan tersebut, akan menghasilkan  

soft skill dan hard skill yang akan bermanfaat bagi siswa. 

Secara teoritis menurut pendapat Kurniasih (2014) pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran berpengaruh terhadap KPS siswa karena melibatkan 

keterampilan proses seperti, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan, dan menyimpulkan. Selain itu menurut (Abidin, 2014), 

pendekatan saintifik memiliki komponen utama yaitu mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan. 

Komponen-komponen tersebut dalam prosesnya sangat mengutamakan 

peran siswa dalam belajar, artinya dalam proses pembelajaran mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mengeksplor 

pengetahuannya sendiri melalui penciptaan ide-ide dalam pikirannya, 

sedangkan guru hanya sebagai mediasi bagi siswa untuk membantu 

mengarahkan ide-ide siswa. Kegiatan pembelajaran saintifik mengaitkan 

antara konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa, sehingga 

memberikan peluang yang cukup besar dalam proses pembelajaran sains 

yang lebih bermakna dan siswa akan membangun pengetahuannya sendiri 

melalui proses belajar aktif berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki 

siswa. Oleh karena itu semakin tinggi kadar kesaintifikan siswa, semakin  

tinggi juga KPS siswa. 

2.1.2 Keterampilan Proses Sains (KPS) 

Keterampilan Proses Sains (KPS) merupakan semua keterampilan yang 

digunakan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dengan metode ilmiah. Dahar (1985) menjelaskan bahwa KPS adalah 

kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, 

mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangat penting 
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bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam 

mengembangkan sains serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru  

atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. 

Kurniawati (2019) menjelaskan bahwa KPS merupakan seperangkat 

keterampilan yang digunakan oleh siswa dalam melakukan penyelidikan 

ilmiah. KPS menekankan pada pembentukan keterampilan memperoleh 

pengetahuan dan mengomunikasikan perolehannya. Oleh karena itu, 

keterampilan dinilai sebagai kemampuan menggunakan pikiran, nalar dan 

perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu,  

termasuk kreativitas.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas diperoleh definisi bahwa KPS 

merupakan kegiatan intelektual yang dapat melibatkan siswa dalam 

tingkah laku dan proses mental sebagai seorang ilmuwan dalam 

menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat memiliki 

pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep yang dipelajari 

karena siswa terlibat langsung dan menghasilkan pengalaman dalam 

pembelajaran. KPS dan indikatornya menurut Rustaman (2005: 86)  

dijelaskan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Indikator dan Sub Indikator KPS 

Indikator Sub Indikator KPS 

Mengobservasi 1) Menggunakan sebanyak mungkin indera. 

2) Mengumpulkan fakta yang relevan. 

Mengklasifikasikan 1) Mencatat setiap pengamatan secara terpisah. 

2) Mencari perbedaan dan persamaan. 

3) Mengontraskan ciri-ciri. 

4) Membandingkan. 

5) Mencari dasar pengelompokkan atau 

penggolongan. 

6) Menghubungkan hasil-hasil pengamatan. 
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Indikator Sub Indikator KPS 

Menginterpretasi 1) Menghubungkan hasil-hasil pengamatan. 

2) Menemukan pola dalam suatu seri 

pengamatan. 

Memprediksi 1) Menggunakan pola-pola hasil pengamatan. 

2) Mengemukakan apa yang mungkin terjadi 

pada keadaan yang belum diamati. 

Mengajukan  

Pertanyaan 

1) Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. 

2) Bertanya untuk meminta penjelasan. 

3) Mengajukan pertanyaan yang berlatar 

belakang hipotesis. 

Berhipotesis 1) Mengetahui bahwa ada lebih dari satu 

kemungkinan penjelasan dari satu kejadian. 

2) Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu 

diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti 

lebih banyak atau melakukan cara pemecahan 

masalah. 

Merancang 

Percobaan 

1) Menentukan alat/bahan/sumber yang akan 

digunakan. 

2) Menentukan variable/faktor penentu. 

3) Menentukan apa yang diukur, diamati, dan 

dicatat. 

4) Menentukan apa yang akan dilaksanakan 

berupa langkah kerja. 

Menggunakan  

Alat dan bahan 

1) Memakai alat/bahan. 

2) Mengetahui alasan mengapa menggunakan 

alat/bahan 

3) Mengetahui bagaimana menggunakan 

alat/bahan. 

Menerapkan konsep 1) Menerapkan konsep yang telah dipelajari. 

2) Menggunakan konsep pada pengalaman baru 

untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi 
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Indikator Sub Indikator KPS 

Mengomunikasikan 1) Mengubah bentuk penyajian 

2) Menggambarkan data empiris hasil 

percobaan atau pengamatan dengan grafik 

atau tabel atau diagram. 

3) Menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis. 

4) Menjelaskan hasil percobaan atau 

penelitian. 

5) Membaca grafik, tabel, atau diagram. 

6) Menyimpulkan. 

Rustaman (2005: 86) 

Sedangkan Chabalengula et al. (2012: 173) menguraikan KPS ke dalam 

dua segi yaitu pemahaman konsep dan unjuk kerja yang diuraikan lagi  

dalam keterampilan proses pada Tabel 3. 

Tabel 3. Ratings on Science Process Skill for Conceptual Understanding  

and Performance 

Rating Conceptual Understanding Performance 

High Understanding  Classifying Modeling 

& Permormance Observing Predicting 

 Measuring Inferring 

 Predicting Classifying 

 Hypothesizing Interpreting data 

 Interpreting data Measuring 

 Experimenting Observing 

 Communicating Hypothesizing 

 Inferring Communicating 

 Identifying variables Graphing 

Low Understanding Modeling Identifying variables 

& Performance Graphing Experimenting 

Chabalengula, dkk. (2012: 173) 
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Adapun indikator KPS yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari kegiatan mengamati, menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, 

menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, dan  

mengomunikasikan. 

2.1.3 Aplikasi Tone Generator 

Permanasari (2016), mengemukakan bahwa penerapan sains sangat 

banyak ditemukan dalam produk-produk teknologi. Salah satunya produk 

teknologi yang sangat bermanfaat dan dapat dijadikan alternatif alat untuk 

pelaksanaan proses praktikum fisika adalah aplikasi Tone Generator 

(Gambar 3). Tone Generator merupakan salah satu aplikasi yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan suara dengan frekuensi bervariasi. Aplikasi 

ini dimanfaatkan sebagai pengganti garputala untuk praktikum resonansi 

gelombang bunyi. Tone Generator dapat digunakan secara gratis dan 

diunduh melalui playstore menggunakan android. Penelitian yang 

memanfaatkan aplikasi pada percobaan eksperimen bunyi telah dilakukan, 

hasilnya menunjukan alat eksperimen bunyi dengan sistem akuisisi data 

berbasis smartphone  dapat digunakan dalam pembelajaran pipa  

organa tertutup (Muhafid & Primadi, 2014). 

 
Gambar 3. Tampilan Tone Generator 

(Sumber: Screenshoot dari Handphone) 
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2.1.4 Resonansi Bunyi 

Peristiwa resonansi merupakan peristiwa bergetarnya suatu sistem fisis dengan 

nilai frekuensi tertentu akibat dipengaruhi oleh sistem fisis lain (sumber) yang 

bergetar dengan frekuensi tertentu pula di mana nilai kedua frekuensinya sama. 

Peristiwa tersebut dapat kita amati dengan menggunakan kolom udara 

(Abdullah, 2017). 

 

Kolom udara dapat dibuat dengan menggunakan pipa paralon yang 

dimasukkan ke dalam botol yang diisi air seperti pada Gambar 4, sehingga kita 

dapat mengatur panjang kolom udara dengan menaik-turunkan pipa paralon. 

Sistem fisis sumber adalah aplikasi Tone Generator yang dapat menghasilkan 

gelombang bunyi dengan nilai frekuensi bervariasi, sedangkan sistem fisis 

yang ikut bergetar adalah molekul-molekul udara yang berada dalam kolom 

udara. Gelombang yang terbentuk dalam kolom udara merupakan gelombang 

bunyi berdiri. Peristiwa resonansi terjadi saat frekuensi sumber sama dengan 

frekuensi gelombang bunyi pada kolom udara yang dicirikan dengan 

terdengarnya bunyi yang paling nyaring (amplitudo maksimum). 

 
Gambar 4. Alat Pembangkit Resonansi 
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Gelombang bunyi yang terbentuk dalam kolom udara memiliki nilai panjang 

gelombang tertentu yang memenuhi hubungan sebagai berikut. 

  
 

 
                                                                       

Di mana  λ = panjang gelombang bunyi  

v = cepat rambat bunyi di (kolom) udara  

f = frekuensi gelombang bunyi = frekuensi sumber 

 

Peristiwa resonansi dapat terjadi lebih dari satu kali. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara mengubah ketinggian kolom udara dengan cara menaikturunkan 

pipa paralon dalam botol seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Syarat terjadinya 

resonansi untuk sistem ini adalah sebagai berikut. 

   
  

 
                                                                   

 

Gambar 5. Perbedaan Ketinggian Kolom Udara Ketika Terjadi Resonansi 

(Sumber: Widiansyah, 2021) 

Jika resonansi pertama terjadi pada panjang tabung    maka 

    
 

 
                                                

Jika resonansi kedua terjadi pada panjang tabung    maka 

   
 

 
                                               

Tabung juga akan beresonansi pada panjang    yang lain sesuai dengan persamaan 

2 dengan nilai n ganjil. 
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Adapun selisih dari tinggi resonansi berurutan adalah sebagai berikut 

         

   
 

 
  

 

 
  

   
 

 
                                           

 (Tipler, 1998) 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang relevan  

dengan penelitian ini yang dijelaskan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Penelitian Relevan 

No Nama/Tahun/ 

Jurnal 

Judul Hasil Penelitian 

1. Hernawati, et al./ 

2018/JPII 

The Effectiveness 

of Scientific 

Approach using 

Encyclopedia as 

Learning Materials 

in Improving  

Pendekatan saintifik 

telah terbukti efektif 

dalam meningkatkan 

KPS dasar dan KPS 

terintegrasi. Tingkat 

signifikansi pendekatan  

  Students’ Science 

Process Skills in 

Science. 

saintifik terhadap 

keterampilan proses 

sains dasar sebesar 0,024 

dengan p-value < 0,05 

dan nilai F sebesar 5,357. 

Sedangkan nilai Nilai 

signifikansi keterampilan 

proses sains terpadu 

sebesar 0,044 dengan p-

value < 0,05 dan nilai F 

sebesar 4,224. 
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No Nama/Tahun/ 

Jurnal 

Judul Hasil Penelitian 

2. Hamdani/2020/ 

Jurnal Pendidikan 

Informatika dan 

Sains 

Penerapan Aplikasi 

Tone Generator 

pada Eksperimen 

Resonansi Bunyi. 

Berdasarkan pengukuran 

dan hasil pengolahan 

data diperoleh cepat 

rambat bunyi di udara 

sebesar (334,07 ± 

0,0025) m/s dengan 

akurasi sebesar 97,4%. 

Dengan demikian 

aplikasi Tone Generator 

layak digunakan sebagai 

sumber bunyi pada 

percobaan resonansi 

bunyi. 

3. Safitri, et al/ 

2020/JPII 

The Effectiveness 

of Android 

Application as a 

Student Aid Tool in 

Understanding 

Physics Project  

Aplikasi android sebagai 

alat bantu siswa dalam 

melakukan tugas sains 

terintegrasi dianggap 

efektif. Hal ini 

dibuktikan dengan  

  Assignments. persentase keefektifan 

angket yang diberikan 

kepada siswa sebesar 

68% yang termasuk 

dalam kategori efektif. 

4. Razak, dkk/2016/ 

Jurnal Sainsmat 

Efektivitas 

Pendekatan 

Saintifik Terhadap 

Keterampilan 

Proses Sains dan 

Hasil Belajar  

Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa 

KPS termasuk kategori 

tinggi dengan rata-rata 

skor pada 11 indikator 

kemampuan sebesar 3,78  
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No Nama/Tahun/ 

Jurnal 

Judul Hasil Penelitian 

  Kognitif Biologi 

Peserta Didik 

Kelas XII IPA 

SMA Negeri 4 

Watampone. 

dan standar deviasi 

sebesar 0,47. 

5. Jaya, dkk/2014/ 

Jurnal Saintifika 

Penerapan 

Pendekatan 

Saintifik melalui 

Metode 

Eksperimen pada 

Pembelajaran 

Fisika Siswa Kelas 

X Mia 3 SMA 

Negeri 1 

Tenggarong. 

Setelah diterapkannya 

pembelajaran dengan 

menggunakan 

pendekatan saintifik 

diperoleh nilai rata-rata 

pretest dan posttest 

masing-masing sebesar 

50,3 dan 77,6 dengan 

nilai presentase N-gain 

sebesar 54,9%. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan KPS siswa setelah 

diberikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan praktikum 

berbantuan aplikasi Tone Generator pada materi resonansi gelombang bunyi. 

Penelitian ini menggunakan satu kelas sampel yang akan diterapkan 

pembelajaran dengan metode praktikum berbantuan aplikasi Tone Generator. 

Variabel yang digunakan terdiri dari variabel x (variabel bebas) dan variabel 

y (variabel terikat). Varibel bebas dari penelitian ini adalah pendekatan  

saintifik, sedangkan variabel terikatnya adalah KPS siswa.  

Pendekatan saintifik yang diterapkan pada kelas sampel memiliki tahapan 

mengamati, mengumpulkan informasi dengan melakukan eksperimen, 
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mengasosiasi (mengolah informasi), dan mengomunikasikan. Sedangkan KPS 

siswa yang diamati terdiri dari enam indikator yaitu mengamati, menyusun 

hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, 

menerapkan konsep, dan mengomunikasikan. Adapun pengukuran 

peningkatan KPS siswa dilakukan berdasarkan perbandingan nilai pretest dan 

posttest yang diberikan kepada siswa. 
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Bagan kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Pembelajaran Materi Resonansi Bunyi Menggunakan Pendekatan Saintifik 

dengan Praktikum Berbantuan Aplikasi Tone Generator 

Indikator 

Keterampilan Proses 

Sains (KPS) 

Mengamati 

Menyusun 

hipotesis 

Merencakan 

percobaan 

Menggunakan alat 

dan bahan 

Menerapkan konsep 

Tahap Pendekatan Saintifik 

Mengamati 

Kegiatan mengamati dengan indera pendengaran dan pengamatan 

 

Mengasosiasi/ mengolah informasi 

Siswa memahami, menerapkan, serta mengembangkan pola piker atas 

fenomena yang disajikan. 

 

Mengumpulkan informasi/eksperimen 

Siswa melaksanakan percobaan. 

 

Mengomunikasikan 

Menyampaikan hasil pengamatan dan menyimpulkan. 

 
Mengomunikasikan 

Keterampilan Proses Sains siswa meningkat 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah implementasi pendekatan saintifik pada 

praktikum berbantuan aplikasi Tone Generator pada materi resonansi 

gelombang bunyi mampu meningkatkan KPS siswa SMA Negeri 1 Pagelaran. 

Adapun peningkatan indikator KPS yang diteliti adalah kemampuan 

mengamati, menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat 

dan bahan, menerapkan konsep, dan mengamati. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

One Group Pretest-Posttest Design. Sebelum proses pembelajaran dimulai, 

diberikan pretest kepada siswa untuk melihat KPS yang dimiliki siswa. 

Kemudian setelah diberikan perlakuan pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dengan praktikum berbantuan aplikasi Tone Generator, 

siswa diberi posttest. Data hasil pretest-posttest ini akan digunakan untuk 

mengetahui peningkatan KPS. Secara diagram, rancangan penelitian ini 

digambarkan oleh Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Desain Penelitian One Group Pretest-Posttest Design 

 

 

Keterangan: 

   = Observasi hasil pretest sebelum diberi perlakuan praktikum berbantuan 

aplikasi Tone Generator  

  = Praktikum menggunakan aplikasi Tone Generator 

   = Observasi hasil posttest setelah diberi perlakuan praktikum berbantuan  

aplikasi Tone Generator 

 

𝑶𝟏 

Pretest 

𝑿 

Perlakuan 

𝑶𝟐 

Posttest 
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3.2 Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MIPA di SMA 

Negeri 1 Pagelaran Tahun Ajaran 2021/2022 yang berjumlah 4 kelas. 

 

2. Sampel 

Penelitian ini mengambil satu kelas yaitu kelas XI MIPA 3 yang dijadikan 

sebagai sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel  

purposive sampling. 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik dengan praktikum 

berbantuan aplikasi Tone Generator, sedangkan variabel terikatnya adalah  

KPS siswa yang terdiri dari indikator mengamati, menyusun hipotesis, 

merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep,  

dan mengamati. 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan tiga tahap mulai dari tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. Berikut ini adalah penjelasan setiap tahap. 

1. Tahap Persiapan 

a. Memilih masalah yang akan diteliti 

b. Melakukan studi pendahuluan terkait masalah penelitian 

c. Merumuskan masalah 

d. Memilih pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. 

e. Menentukan KPS yang akan diteliti sebagai variabel terikat. 
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f. Membuat perangkat instrumen (silabus pembelajaran, LKS, RPP, dan 

soal untuk pretest-posttest). 

g. Menentukan sekolah yang akan dilakukan penelitian. 

h. Memvalidasi instrumen. 

i. Uji coba instrumen 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menggunakan instrumen soal untuk pretest. 

b. Menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan KPS siswa. 

c. Menggunakan instrumen soal untuk posttest. 

3. Tahap Akhir 

a. Mengumpulkan data dan hasil yang didapatkan. 

b. Mengolah data. 

c. Menganalisis data. 

d. Menyimpulkan hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian. 

e. Melaporkan hasil penelitian. 
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Berikut adalah alur penelitian yang ditujukkan oleh Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Alur Penelitian 

  

Menentukan Masalah 

Studi Lapangan 

Penyusunan Silabus 

Pembelajaran, RPP & LKS 

Pembuatan Instrumen 

Judgement Soal KPS 

Uji Coba Soal KPS dan Analisis Butir Soal 

Implementasi Pendekatan 

Saintifik dengan Praktikum 

Posttest Instrumen tes KPS 

Pengolahan dan Analisis Data 

Pretest Instrumen tes KPS 

Temuan dan Pembahasan 

Kesimpulan 
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3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Silabus 

Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS), dan instrumen tes berupa soal pretest-posttest berbentuk pilihan 

jamak dengan materi resonansi gelombang bunyi yang diintegrasikan dengan  

indikator KPS untuk menilai KPS siswa.  

3.6 Analisis Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan pada sampel, instrument harus diuji terlebih  

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya instrumen yang 

akan digunakan. Suatu tes dikatakan valid jika hasilnya sesuai dengan 

kriteria, di mana terdapat kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan  

kriteria. Berikut persamaan untuk menguji validitas instrumen. 

     
   ∑      ∑      ∑  

√{  ∑       ∑   } {  ∑       ∑   }   
 

Keterangan: 

     : koefisien korelasi yang menyatakan validitas 

   : skor yang diperoleh dari seluruh item 

  : skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑  : jumlah skor pertanyaan 

∑  : jumlah skor total 

   : jumlah responden 

(Noor, 2012:169) 

 

Kriteria pengujian yaitu jika        >        dengan α = 0,05; maka 

koefisien korelasi tersebut signifikan. 



31 
  

 
 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat reliabel atau tidaknya instrumen 

yang digunakan. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Perhitungan untuk mencari harga  

reliabilitas instrumen dapat digunakan dengan persamaan alpha cronbach: 

     (
 

     
) (   

∑  

  
 
) 

 

Keterangan : 

    : Reliabilitas Instrumen 

  : jumlah butir pertanyaan 

∑   : Jumlah varians butir 

  
  : varians total 

(Noor, 2012:165) 

 

Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus 

alpha dengan bantuan program komputer SPSS. Kriteria reliabilitas  

instrumen dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kriteria Reliabilitas Instrumen 

 

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 

(Rusman, 2015)) 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data KPS siswa dilakukan dengan cara tes tertulis 

yaitu pretest-posttest berbentuk pilihan jamak. Tes tertulis merupakan cara 

untuk memperoleh data yang mendukung untuk pencapaian tujuan 

penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan metode berupa tes KPS yang terintegrasi dengan materi. Adapun 

cara perhitungan nilai akhir yaitu: 

 

            
                   

             
       

 

(Ngalim, 2002)  

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Hasil Tes KPS 

a. Uji N-gain 

Uji N-gain digunakan untuk menganalisis peningkatan tes KPS siswa 

berdasarkan nilai pretest dan posttest. Untuk mengetahui 

peningkatan nilai pretest dan posttest siswa, maka digunakan 

persamaan N-gain sebagai berikut. 

 

           
          

          
 

 

 

Keterangan 

g : N-gain 

       : Skor posttest 

     : Skor pretest 

      : Skor maksimum 
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Kriteria interpetasi N-gain dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kriteria Interpretasi N-gain 

N-gain Klasifikasi 

0,7 ≤  N-gain  ≤  1,0 Tinggi 

0,3≤  N-gain  <  0,7 Sedang 

N-gain < 0,3 Rendah 

(Hake, 1991) 

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu sampel penelitian 

berdistribusi secara normal atau sebaliknya. Namun apabila data 

tidak berdistribusi normal, digunakan analisis nonparametrik 

(Suyatna, 2017:12). Adapun rumus perhitungan uji normalitas 

dengan Uji Chi Kuadrat (    adalah sebagai berikut. 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan: 

    : Chi Kuadrat 

     : Frekuensi yang diobservasi 

     : Frekuensi yang diharapkan 

 

Data akan berdistribusi normal jika   
         

      ; dengan  

dk=k-1; dengan taraf signifikan 5% 

3.9 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan Paired Sample T-Test (Statistik 

Parametrik). Paired Sample T-Test merupakan uji yang digunakan untuk 

dua sample data yang berpasangan. Uji ini menggunakan sampel yang sama, 

namun diberi perlakuan yang berbeda. Tujuannya ingin melihat perbedaan 

rata-rata hasil kemampuan interpretasi grafik siswa sebelum diberi 

perlakuan (pretest) dan sesudah diberi perlakuan (posttest). Uji hipotesis 
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pada penelitian ini dianalisis menggunakan software SPSS 25.0. Adapun 

hipotesis yang akan diuji adalah:  

H0 : Tidak terdapat peningkatan KPS siswa pada materi resonansi 

gelombang bunyi dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan 

praktikum berbantuan aplikasi Tone Generator. 

H1 : Terdapat peningkatan KPS siswa pada materi resonansi gelombang 

bunyi dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan praktikum 

berbantuan aplikasi Tone Generator. 

 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi: 

a. Jika nilai Sig. atau signifikansi >0,05 maka H0 diterima 

b. Jika nilai Sig. atau signifikansi <0,05 maka H0 ditolak 

 

Rumus Paired Sample T-Test adalah sebagai berikut: 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√
  
 

  
 

  
 

  
    

  
√  

  
  
√  

 

 

Keterangan: 

   : Rata-rata KPS siswa sebelum pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dengan praktikum 

   : Rata-rata kemampuan interpretasi grafik siswa sesudah 

 pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan praktikum 

   : Jumlah siswa sebelum pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik dengan praktikum 

    : Jumlah siswa sesudah pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik dengan praktikum 

   : Simpangan baku KPS siswa sebelum pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dengan praktikum 

   : Simpangan baku KPS siswa sebelum pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dengan praktikum  

(Priyatno, 2010) 
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3.10  Besar Persentase Penilaian 

Besarnya persentase penilaian ini digunakan untuk mengetahui besarnya 

peningkatan KPS siswa pada tiap indikator, dengan cara menjumlahkan 

seluruh soal pada tiap indikator kemudian membaginya dengan skor total 

lalu dikalikan dengan 100. 

 

                    
                                

                         
       

 

Persentase nilai yang didapat kemudian dikategorikan dalam Tabel 7 untuk 

diketahui seberapa baik peningkatannya. 

 

Tabel 7. Kriteria Interpretasi Skor 

Persentase Kriteria Interpretasi 

0% - 20% Sangat tidak baik 

21% - 40% Tidak baik 

41% - 60% Cukup baik 

61%-80% Baik 

81%-100% Sangat baik 

(Riduwan, 2015) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik dengan praktikum berbantuan aplikasi 

Tone Generator pada materi resonansi gelombang bunyi dapat meningkatkan 

KPS siswa yang signifikan dengan taraf kepercayaan 95% dengan N-gain 

sebesar 0,58 yang terkategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

peningkatan KPS yang mencakup yang mecakup kemampuan mengamati 

dengan N-gain yang memiliki kategori tinggi, dan kemampuan menyusun 

hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, 

menerapkan konsep, dan mengomunikasikan meningkat dengan N-gain yang  

memiliki kategori sedang. 

5.2 Saran 

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

berikut: 

5.2.1 Percobaan yang dilakukan siswa disarankan dilaksanakan dengan 

pendampingan guru secara langsung untuk mengoptimalkan proses 

pengamatan KPS. 

5.2.2 Frekuensi yang digunakan pada aplikasi Tone Generator harus lebih 

besar dari 1000 Hz agar resonansi yang terjadi lebih jelas diamati dan 

diperoleh nilai cepat ramba bunyi yang sesuai. 
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