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Dalam ~ngelolaan pcndidikan, sekolah selalu diharapkan agar mcnghasilkan
SlS\...'a

yang berprestasi atau wmbelajaran yang mencapai lulusan sumber daya

manusia secara optimaL Namun dalam berbagai penjelasan di media massa baik
media cetak mau un elek1ronika s ·
masih belum memuaskan. Laporan pene htian yang dilakukan oleh United Nations

lJevelopmenf Programmer (UNDP) menyatakan banv.-a untuk tahun 2003 kuaJitas
pembangunan manusia Indonesia hanya menduduki peringkat ke-112 diantara 174
net:,-ara (Jst.aid, 2004). Untuk

pendidiJ..~o

JJmu Pengetabuan Alam (JPA) hasil survei

!nlernatiorwl Fducatiorl Achievement (£EA) yang_dikutip oleh Widiasw no (2003)
menyatakan kemampuan fPA, indonesia masuk urutan ke-40 dari 42 negara peserta.
Hasil observasi data Nilai Ebtanas Mumi (NEM) oleh penulis k.hu.sus untuk mata
pelajaran IPA di SMP Negeri se-Kabupaten Dehserdang diperoleh rata-rata NEM
IPA untuk tahun ajaran 199811999 adalah 4,36, tahun ajaran 1999/2000 diperoleh
rata-rata NEM IPA adalah 4,34, dan tahun ajaran 200012001 rata-rata NEM lPA
adalah 5,48 (Sumber Data: http: // www.pdk.go.id). Dari kenyataan tersebut, sudah
saat yang paling mendesak bag1

pemerintah melalui para pendidik untuk

mengusahakan agar pendidikan di lndonesia khususnya pendidik.an lPA yang
tcnnasuknya di dalamnya pelajaran fisika dapat segera diperbaiki. :~
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Pada hakekatnya

pendid~ merupakan suatu sistem yang di dalamnya

terdapat sejumlah komponcn yang saliug bcrpengaruh satu sama lain yaitu:
komponen internal termasuk di dalamnya strategi pembelajaran yang diterapkan guru
dalam pembcl3:jaran dan komponen internal tennasuk di dalamnya karakteristik siswa
yang merupakan suatu laktor yang berasal dari dalam diri siswa berfungsi sebagai
pcodorong dalam belajar. Dalam sistem pcndidikan dt sekolah, kegiatan utama
pendidik adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di dalam

~kelas,

yang

sepenuhnya merupakan tanggung jawab bruru. Oleh karena itu untuk dapat
menjalankan kegiatan pembelajaran secara baik. guru harus menyesuaikan strntegi

pembela_jaran yang diterapkan (k.Om}JQnen internal) dengan karakteristik siswa
{komponen

ekstemal).

Apabila

keseluruhan

komponen

tersebut

(strategi

pembela_jaran dan karak"teristik siswa) berhasil ditata secara baik dan sempurna, maka

tujuan pembelajaran yartg merupakan sasaran akhir diharapkan akan tercapai secara
optimal dan memuaskan.
(

Menurut Hambali (2004) rendahnya hasil belajar fisika yang diperoleh siswa

dapat disebabkan pen_b•-ajaran fisika disajikan dalam bentuk yang kurang menarik dan
terkesan suht yaitu dengan rnenonjolkan rumus-rumus persamaan matematik. dan

perhitungan, seh1ngga siswa lebih dahulu merasa jenuh sebelum mempelajarinya. Hal
ini berkaitan dengan masalah strategi pemoolajaran fisika yang di..<;ajikan gu.m ~lam
kegiatan belajar, Sebagltjmana yang

dikemuk~kan

Hut+\gaol ( 199~) bahwa kesulitan

bclajar berkaitan dengan masalah strategi pembelaja~ hal ini dapat dipahami.
karena sasaran akhir penerapan strategi pembetajaran adalah memudahkan siswa
"\..o tJ ••.~_,._a
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belajar (mencapai tujuan belajar

yang telah ditetapkan). Gagne, Briggs, dan Wager

.dikutip oleh Hutagaol (1992) mengemukakan bahwa, k<msep pembelajaran adalah
seperangkat peristiwa untuk

mempen~ruhi

siswa agar belajar. Selanjutnya D<:geng

( 1989) mengartikan pembetajaran seba~i upaya untuk membelajarkan siswa. Dengan
demikian, hasil belajar fisika yang rendah dapat disebabkan oleh strategi
pembelajaran fisik.a yang disajlkan guru kurang dapat mempengaruhi siswa untuk

o/

J

Saat ini, strategi pengelolaan yang dilal-ukan 'Sekolah-sekolah di 1ndonesia,

Program Pengajanm (GBPP). pada hal GBPP yang <tigunabn sering mengaba:ik<m
karakteristik siswa sebagai

bagia~t----yang

turut

mem~ngaruhi

hasil

belaj~.

Dengan

kata lain, guru k1.1nmg melibatkan kontrol belajar dalam merancang berbagai kegialan
pembetajaran sehingga memunculkan kesulitan bagi siswa dalam belajar. Hal ini

berkaitan

d~gan

keterbatasan GBPP untuk mengungkap,kan sec-am utuh. strategi

pengelolaan yang melibatkan kontr-ol belajar. Sedangkan menurut Merril (1983)
kontrol belajar merupakan bagjan penting untuk mempreskripsikan strategi

pengelolaan pembelBjaran. Reigeluth {1983) mengemukak.an ada t-iga variabel
pembelajaran yaktri variabel kondisi pembelajaran. variabel strategi pc:mbclajaran.
dan variabel hasil pembelajaran. Dari ketiga variabel ini banya variabel strategi
pembelajaranlah yang beqJeluang besar untuk dapat dimanipulasi. Variabel strategi

pembelajaran

dapat

diklasifikasikan

menjad!_

tiga

jenis

yaitu:

snategi

pengorganisas1an. strategi penyamPJlian,. dan stratcgi pengclolaan. Strategi
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pengelolaan berhubungan dengan>'gaimana menata. interaksi antar siswa dan strategi
tainnya (strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian). Lebih khusus lagi
Degeng ( 1990) mengemukakan bahwa strategi pengelolaan berkaitan dengan
peneta.pan kapan suatu strategi tepat di pakai dalam suatu kondisi pembelajaran. Jni
berarti kontrol belajar berperan untu~ meneLapkan agar pembelajaran benar-benar

sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya Degeng (1990) mengemuk.akan
bahwa, apabila lcarakteristik siswa dilibatkan dalam penentuan strategi pembelajaran,
maka karakteristilc siswalah yang lebih berperan untuk menentukan strategi
pembelajaran mana yang sebaiknya digunakan dalam kegiatan belajar, untuk itu
identifikasi .karakteristik siswa- merupakan fakt~n y:ang amat pentin~dan mutlak.
dilaktikan. Salah satu imphkasi k.arak:teristik siswa terhadap strategi pembelajaran
adalab upaya pengkategorian strategi pe.mbeJajaran mana yang sebaiknya digw1akan
dalam kegiatan belajar; sehingga benar-benar dapat memudahkan siswa belajar.
Dengan demikian, pengidentifikastan karak:teristik siswa akan bennanfaat untuk
menentukan stnrtegi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan guru dalam mengajar.

Sayangnya hal in.i sering diabaikan gu~ dalam merancang berbagai kegiata.t1 belajar.
Sehubungan dengan maSa.Iah di atas, maka aalam penelitian inC upaya untuk
meningk.atkan hasil belajar fisika siswa di usulkan dengan menyajikan strategi
pcmbelajaran yang komponen strateginya dimanipuJasi menjadi dua yaitu pemberian

modul dan ~belajara.n k~tif, seQa.ngkan kondisi pengajaran yang.berhubungan
dengan karakteristik siswa melibatkan ~ingkat motivasi berprestasi. Berkaitan dengan
karakteristik sisv.'a. Dembo ( 1981)

5e(;8.ta

tegas menyat:akan bahwa, salah satu

I
variRbd yang paling berpengaru0erlladap hasil

~laja.- ~(_i.ala.h ka.(l.{k.t~ristik siswa

termasuk tingka! motiva.si bt~rprestasi. K...a_jian tingkat motivasi b<!rprestasi dalam
p-:nditi!!n in! tcrbatas pada tinggi
prilaku subyek,
d~ n

scP'~rti:

bekerja keras

ren..t~hnya

barap1!n untuk

<:!~miki an,

yang tidak

motiva~i

akan ga6ral, kompet!si,

belajar dalam pendil.lan ini

dik~mbangkan

o!ch Robinson yang dikutip o!eh

suks~.

kekha\vatiran a\1-..a..'l gagal, kompetisi,

Hamb<!!i (2004 ), yaitu: harnpan untuk

pembd~jaran

suks·~s, kekh!w.~t!ran

ln.dikator tingkat

menggunakan indikator yang

motivasi berpresta!;i yang tertihat &ri

t~rlepas

dari perilaku yang

dit11njukk~umya

Dengan

kelompok subyek yang memi11ki motivas"i berprestasi tinggi akan memiliki

has!! be!ajar fisika yang b-crbt:da deng:m ketompok snhyek yang bermotivasi

p~..asi

rendah. Begitu ju1:,>-a dengan penerape.!1 komtx'nen strategi yang berl.Y.!da, akan

memberi rengaruh y~ng berbeda terhad.ap hasil be~.aj.ar fisika siswa.
Pemberian komponen mooul dan k001ponen pembetajaran kooperati f yang
d iharapbn dapat men!ngbtkan hasil belajar fisika siswa
pe1!d itian

!!,i, yaitu untuk

mel\deskripsikan

mem~kan

kajian utama .

faktor kemengapaan penyebab

ko'llponen-komfl('nen ini ungg\!t untuk meningkatkan hasil belajar fisik..a., Hal ini
pent\ng <lilak:ukan karena merupakan usaha pengkategorian komponen strategi mana
yang sebaiknya d!gt.!na\c:.n da!a..rn kegiata.'1 be!ajar

men~jar.

Rita komf"'nen stnttegi

dapat dikategoriken mana yang unggu! untuk meningkatkan hasil belajar, maka

temuan ini dap:at berguna uotul< peroaikan tinda~~m instmksional (kondis.i ekstemal).

I
Secara operasional

/

penelitian

tnt mengkaji pengaruh antara strategi

pembetajaran ~n karakteristik sisWR terhadap hasil. be\ajar tisika siswa. Penelitian ini
diharnpkan dapat
yang

b~ttx-d~

mem.l~skripsikan a<l<.~ tid~kr!y<l

intor:raksi antar k<.lmpr.t"c-11

da\am kegiatan bdajar mc.ni,'1tjar dan ting!,ri rendahnya tingkat

~rategi

motiva~i

herprestasi terhadap hasiLbelajar fisika siswa.

/

B.

l.den.tmMsi Masalah
Memperh~ik<m

pros~ belaj~r

l<Wr bela~ang di iit~s. maka masa!ah yang muncul da!am

meogajar adalah rendahnya m"ttt pendidikan yang ditunjukkan oleh

rendahnya hasil belajar siswa. HasiJ belsjar yang .re1,1dah krnnmgkinan_disebabkan
strntegi pem~lajaran yang diterapkan gunJ kurang etektif, kurang efisi~11; dan ~urang ·

membangkitkan ga!nth siswa uffil.!k beli!jar sena men~~ika!l ~arnk:teri5tik siS\va.
Dari uraian di atas

da~t c:iiideotifil:~si pemHI~lahan

dalam pen:e\itian

lnl

sebagai berikut : Apakah ada pengamh strntegi pefl'.bdajaran yang d:itempkan. gum

Y""8 manakah yang iebih tepat digun~_l(<m untuk mata JX!Iajamn f1sik.a ? Apakm

strategi pemberian mooul d..l\pa meningkatkan hasi1 belajar siswa '> Apakah strategi
pembelajanm koopcratif dapat mcn1ngk-atkan has11 belajar siswa ? Apakah hasil .
belajar

siswa yang diterapkan pemherian modul lebih tinggi daripada yang

temadap hasil belajar siswa ? Apakah hasil belajar sis~Na yang bennotivasi prestasi
tinggi lebih baik daripada siswa yang bermotivas1 prestasi rendah ? Apakah ada

~~/~~
h

!
pengaruh strategi

/

pembelajaran

terhadap motivasi

belajar siswa ? Stralegi

pembelajaran yang bagaimanakah yang dapat mcningk.atkan motivasi belajar sis\'rd ?

B. Pcmbatasan

Ma~alah ~

Pcnclitian ini dibatasi pada pcnyajian stratcgi pembelaJaran yang dimanipulasi
dalam rangka memperoleh hasil belajar yang maksimal. Dalam hal ini, strategi

pcmbelajaran yang dimanipulasi dibatasi pada pernbelajaran modul dan pembelajaran
kooperatif. Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi pada hasil belajar dalam ranah
kognitif taksonomi Bloom. Hal ini ditetapkan sesuai dengan karakteristik mata

pelajaran yang dikenai perlakuan dalam penelitian ini yaitu mata pelajaran fisika
pokok bahasan bunyi yang sarat dengan konscp-konsep. Di samping itu, ~nelitian ini
juga memperhatikan aspek perhedaan karakteristik individual siswa. Karakteristik .
individual yang ditctapki:m dalam penelitian ini ad.alah motivasi berprestasi. Motivasi
berprestasl dapat dipilah menjadi motivasi berpres1asi tinggi dan motivasi berprestasi
rendah. Subyek penelitian ini hanya melibatkan siswa SMP kdas II yang bclum
pernah mempelajari materi fisika pokok bahasan bunyi. .....
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D. Perumusan Masalah
Berdasarkan Jatar belakang masalah, identifikasi, dan pembatasan masalah,

maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: /
I. Apakah terdapat pengaruh strategi pernbelajaran (modul dan kooperarif) terhadap
hasil belajar fisika ?
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2. Apakah terdapat perbedaaAasil belajar fisika antara siswa bermolivasi

berprestasi tir1ggi <lengan siswa bennotivasi berprestasi rendah?
3

Apakah terdapat interaksi antara strategi

pembdaj~mn (~ml:x:rian

modut dao

pcmbelajaran kt.'Operatif) dan motivasi bcrprcstasi (motivasi tinggi dan rendah)

terhadap hast! belaja( fisika ?

~

Bct1itik tQI~k dari masalah yang ditehti, penehtian in! bertttiu~n untJ.!k : ~
l. Mendeskripsikan

tentang

ada

tidaknya

pengaruh

strategi

(pemberian modul dan pembelajaran kooperatif) temadap has11
2

pemhelajaran

llelajar~fisika.

M~o<:leskripsikan tentang ada tid~kny<~ pengaruh ti11glqtt motivasi berprestasi

3. Mendeskripsikan tentang ada tidaknya interaksi

(pemberian modul dan

pembel~jaran

antara strategi pemhelajaran

koof"':'rntif) dan motivas1 be'rprt:stasi

( motivasi tinggi lian ren.dah ) terh.a4aR hasil ~!.ajar fis.ika .

I
F. Manf!t!!t Pent'titian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pendidikan
fisika baik se<"ara teoritis maupun praktis.

pengetahuan khuso.snya trori·toori

sJcara t~oritis untuk menambah khasanah

yans berkai~n dengan strategi rem~~jaran dan

hubungannya dengan karakteristik siswa dan secarn prak'"tis untuk memberikan
informasi tent:ang ada tidaknya pengaruh sn;ate!,..; pembelajarap pemi:lerian mQ<Jul dan

8
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pembelajaran kooperatif terh.ada(hasH belajar fisika, di sampiog itu basil penehrian

1n! juga dilu.lrapk.an dar<tt m~mberikan informasi tent~ng ~da ti~knya pengaruh
tingkat motivasi berpr~lasi yang berne@ terh..1-dap hasil belajar fisik.a Ad<lr~m

fnforrnasi ha.gt guru bii.iang studi fisika untuk memperluas wawasan pengetahuun

mengenai strategi p<:mbdajar.an pern.berian mo<lul ~n pembelajaran kooperatif
2. [nfonnasi bagi guru bidang studi fi$ika ten:tang karnkteri$tik si$Wa, m!~lnya

motivasi be restasi.
3. Bahan pertimbangan b'dgi guru bi.dang studi fisika dalam menentukan slrategi
peml~l.ajaran yang ses!J.\ii dengan karakteristik stsv.ra.

4

Bagi penehti la..rtiut yang menehti topik yang s."\ma, h~sil pen~litian ini daf.W
dijadikan sebagai ballan pe1bandingan.

9

