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Abstract 

 

 

 

This research based on the an optbimal achievement of  student's learning outcomes, especially for the 

abstract physicconcept. Its resulted caused from the learning process that still used teacher centered 

method, lack of use of learning media, and the students not participate in contructing their knowledge. 

In this research, the problem solved by using learning media in it form of magnetic pendulum with 

inquiry learing for improvement of student'slearning outcomes. The study in this research is only 

about the Lorentz Force for XII grade students of physic lesson in SMAN 5 Kota Bima and it done 

with classrom action research model. The target of student's learning outcomes are 70% for classical 

completeness with minimal value of mastrey is 65. The implementation of  this research is conducted 

within two cycle with varying learning outcomes. In 1st cycle, the student's learning outcome are 50% 

for classical completeness with average performance is 60.45, while in 2nd cycle learning outcomes 

achieved are 77,3% for classical completeness with average performance is 66.59. Based research 

result can be conclude that inquiry learning model can increase the learning outcomes of physic the 

XII grade students of SMAN 5 Kota Bima. 

 

Keywords : magnetic pendulum, inquiry learning, learning outcomes 

 

 

 

Abstrak 

 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak optimalnya capaian hasil belajar siswa, khususnya untuk 

materi-materi yang bersifat abstrak. Ketidak optimalan hasil belajar ini diakibatkan oleh proses 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru, kurangnya pemanfaatan media belajar, dan kurang 

dilibatkannya pengalaman siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Untuk mengatasi hal 

tersebut dalam penelitiannya peneliti memanfaatkan media pembelajaran berupa media peraga bandul 

magnetik yang diseting pada pembelajaran inquiry dengan harapan terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa. Penelitian ini dibatasi pada materi Gaya Lorentz untuk pelajaran Fisika di Kelas XII 

SMAN 5 Kota Bima dengan model penelitian tindakan kelas. Target pencapaian peningkatan hasil 

belajar adalah 70% nilai ketuntasan klasikal dengan ketuntasan minimal 65. Pelaksanaan penelitian 

berlangsung dalam 2 (dua) siklus dengan perubahan hasil belajar yang bervariasi. Pada siklus I hasil 

belajar yang dicapai 50 % nilai ketuntasan klasikalnya dengan rata-rata capaian 60,45, sedangkan 

pada siklus II hasil belajar yang dicapai 77,3 % nilai ketuntasan klasikalnya dengan rata-rata capaian 

66,59. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media peraga bandul magnetik pada 

model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar Fisika siswa kelas XII SMAN 5 Kota 

Bima.  

 

Kata Kunci : Bandul Magnetik, Pembelajaran Inquiry, Hasil Belajar 

 

 

 



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, sebagai 

produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup 

(Trianto, 2009). Interaksi siswa dalam pembelajaran sangat diperlukan karena 

melalui interaksi suasana belajar akan menjadi lebih aktif. Pembelajaran pada 

dasarnya merupakan suatu proses penambahan informasi dan kemampuan baru 

pada diri siswa sebagai peserta didik. Dalam proses pembelajaran perlu adanya 

pendekatan dalam pencapaian tujuan belajar tersebut, karena pendekatan pada 

hakekatnya diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses 

pembelajaran. Perspektif atau pendekatan pendidikan berkembang dan berubah 

dari waktu ke waktu. Perspektif pendidikan saat ini, perkembangannya tidak 

terlepas dari perspektif pendidikan sebelumnya. 

 Menurut Winataputra (2008), efektif tidaknya suatu proses pembelajaran 

tergantung pada beberapa faktor, diantara faktor tersebut adalah motivasi belajar 

dan pengalaman belajar siswa. Menurut Teori konstruktivisme bahwa 

sesungguhnya pengetahuan lebih bersifat kontekstual daripada absolut, yang akan 

memungkinkan adanya penafsiran jamak (multiple perspective), bukan hanya satu 

penafsiran saja. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dibentuk menjadi pemahaman 

individual melalui sebuah bentuk interaksi antara siswa dengan lingkungan dan 

orang lain. 

 Keberhasilan sebuah proses pembelajaran salah satunya ditentukan oleh 

proses pemerolehan dan pembentukan konsep yang terjadi pada diri siswa. 

Pemerolehan dan pembentukan konsep pada siswa dapat dipercepat dengan 

berbagai cara salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. 
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 Di samping itu, keberhasilan sebuah proses pembelajaran juga ditentukan 

oleh model atau pendekatan pembelajaran yang digunakan. Seorang guru jika 

menerapkan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakterisitik materi 

yang diajarkan akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian hasil belajar. 

Karakteristik materi pelajaran perlu diperhatikan, sebagai contoh materi Gaya 

Lorentz pada pelajaran Fisika kelas XII SMA merupakan materi yang bersifat 

abstrak, sehingga dalam penyajian materi tersebut perlu dilakukan pendekatan 

tertentu, salah satunya dengan memanfaatkan penggunaan media alat peraga. 

 Pada kenyataannya guru merupakan katalisator dalam pembentukan 

konsep pada diri siswa sering mengesampingkan penggunaan media 

pembelajaran. Beberapa alasan yang terungkap dikarenakan dalam penggunaan 

media butuh waktu, tenaga dan biaya untuk mempersiapkannya. Di samping itu 

masih seringnya guru menggunakan model pembelajaan konvensional yang 

terfokus pada guru (teacher centre), sementara paradigma pendidikan saat ini 

siswa menjadi pusat dari pembelajaran tersebut (student centre). Akibat dari hal 

tersebut pencapaian hasil belajar siswa tidak optimal.  

 Untuk mengatasi hal tersebut, penulis melakukan upaya berupa 

mengkolaborasikan penggunaan media peraga bandul magnetik dengan penerapan 

model pembelajaran inquiry. Hal tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya 

peningkatan hasil belajar siswa.  

  

B. Permasalahan 

 Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini disusun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan media alat peraga bandul magnetik pada model 

pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar Fisika siswa kelas XII 

SMAN 5 Kota Bima? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan alat peraga bandul magnetik 

pada pembelajaran model inquiry? 
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C. Tujuan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan 

penggunaan media alat peraga peraga bandul magnetik pada model pembelajaran 

inquiry sehingga dapat meningkatkan hasil belajar Fisika siswa kelas XII SMAN 

5 Kota Bima. Selain itu melalui penelitian ini pula ingin diketahui respon siswa 

terhadap penggunaan alat peraga bandul magnetik pada pembelajaran model 

inquiry. 

 

D. Keutamaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada pada 

pembelajran Fisika kelas XII SMAN 5 Kota Bima, khususnya yang berkenaan 

dengan materi Gaya Lorentz. Adapun keutamaan pada penelitian ini adalah : 

1. Alat peraga merupakan hasil karya peneliti yang didesain dan dibuat sendiri 

oleh peneliti dengan memanfaatkan barang bekas yang masih layak pakai. 

2. Alat peraga ini didesain agar dapat didemonstrasikna oleh guru dan juga oleh 

siswa. 

3. Melalui alat peraga ini siswa dapat menyaksikan sendiri gejala-gejala Fisika 

yang diperlihatkan oleh alat peraga, sehingga siswa akan merasakan 

pengalaman tersendiri dalam mengkonstruksi sebuah konsep sesuai logika 

berpikirnya. 

4. Dengan mengkolaborasikan penggunaan alat peraga pada model inquiry, 

peran guru tidak lagi bersifat aktif, namun hanya sebatas pada menjadi 

fasilitator dan katalisator dalam proses pembentukan konsep pada diri siswa. 

5. Sekaligus penggunaan alat peraga ini dapat mengatasi keterbatasan sarana 

belajar yang terjadi di sekolah. 

  

E. Target Penelitian 

 Sebagai target penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil belajar 

Fisika siswa kelas XII SMAN 5 Kota Bima yang ditandai dengan nilai ketuntasan 

klasikal siswa sebesar 70 % dengan ketuntasan hasil belajar minimal 65. Hal ini 
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dilakukan mengingat capaian ketuntasan klasikal siswa untuk materi Gaya 

Lorentz pada tahun pelajaran sebelumnya hanya berada pada kisaran 56 %.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Media Pembelajaran 

National Education Associaton, 1969 (dalam Sudrajad, 2017) 

menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk 

cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Sementara 

Schramm, 1977 (dalam Sudrajad, 2017) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat dinyatakan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Peranan media dalam proses belajar mengajar menurut Gerlac dan Ely 

(dalam Setiawan, 2011) ditegaskan bahwa ada tiga keistemewaan yang dimiliki 

media pengajaran yaitu : (1) media memiliki kemampuan untuk menangkap, 

menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian, (2) media 

memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau kejadian dengan 

berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan, dan (3) media mempunyai 

kemampuan untuk menampilkan sesuatu objek atau kejadian yang mengandung 

makna. Hamalik, 1986 (dalam Setiawan, 2011) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru pada diri siswa, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan dalam kegiatan pembelajaran dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran akan sangat 

membantu efektifitas proses pembelajaran serta penyampaian pesan dan isi 

pelajaran sehingga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman karena 

menyajikan informasi secara menarik dan terpercaya. Selain itu media 

pembelajaran juga dapat memudahkan penafsiran data dan memadatkan 

informasi. Untuk tujuan tersebut maka seorang pendidik perlu memiliki sebuah 
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media pembelajaran yang memadai, agar bahan ajar dapat diserap peserta didik 

dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Sudrajat (2009) terdapat berbagai jenis media belajar. Media 

tersebut adalah: 

1. Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik  

2. Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya  

3. Projected still media : slide, over head projektor (OHP), in focus dan 

sejenisnya  

4. Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR) dan 

sejenisnya 

 Penggunaan bentuk-bentuk media ini dapat meningkatkan pengalaman 

belajar agar menjadi lebih konkret. Pengajaran menggunakan media tidak hanya 

sekedar menggunakan kata-kata (simbol verbal). Dengan demikian, dapat kita 

harapkan hasil pengalaman belajar lebih berarti bagi siswa. 

 

B. Bandul Magnetik sebagai Media Pembelajaran 

 Bandul magnetik yang didesain sebagai media pembelajaran digunakan 

untuk menyampaikan sejumlah informasi kepada siswa dengan maksud 

membentuk sebuah konsep dalam alam berpikir siswa. Model desain bandul 

magnetik tesebut seperti pada gambar berikut! 
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Gambar 1. Model desain alat 

 

Model bandul magnetik ini terdiri atas magnet U, ayunan kumparan, 

potensiometer, lampu dan sumber arus listrik searah yang dihubungkan dengan 

kawat penghantar. 

 Penggunaan media bandul magnetik ini sebagai media demonstrasi dalam 

pembelajaran Fisika memiliki kelebihan, sebagai berikut : 

1. Dapat menunjukan fenomena terjadinya gaya Lorentz 

2. Dapat divariasi dengan beberapa variabel, yaitu besar dan arah arus listrik, 

serta besar dan arah medan magnet 

3. Relatif mudah untuk dibuat dan digunakan 

  Di samping memiliki kelebihan, alat peraga ini juga memiliki kelemahan. 

Kelemahan tersebut adalah arah simpangan ayunan tidak dapat dilihat dari jauh, 

namun dapat disiasati dengan pemanfaatkan fasilitas video. 

 

C. Pembelajaran Inquiry 

  Menurut Kemendikbud (2015), dikatakan bahwa pembelajaran inquiry 

merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara 

maksimal pada seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan meyelidiki 
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secara sistemik, kritis, logis, dan analisis suatu konsep dalam pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya.  

  Atas dasar definisi di atas, maka pembelajaran inquiry dapat diartikan 

sebagai sebuah model pembelajaran dimana guru berkapasitas mengarahkan siswa 

untuk mampu menyadari apa yang telah didapatkan selama proses pembelajaran, 

mampu berpikir dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran serta 

memproses pengalaman belajar tersebut menjadi suatu pengetahuan yang 

bermakna dalam kehidupan nyata. Pada kegiatan pembelajaran ini pembentukan 

konsep di diri siswa dilakukan oleh siswa sendiri, sedangkan guru hanya berperan 

untuk mengarahkan pemikiran siswa dengan pertanyaan yang bersifat menuntun 

(guide question) sehingga siswa dapat mengkonstruksi sebuah konsep dalam alam 

pikirannya. 

  Tahapan-tahapan (sintaks) model pembelajaran inquiry dilakukan dengan 

urutan sebagai berikut : 

1. Penyajian masalah 

Dimana guru memberikan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk 

memancing siswa dalam mengumpulkan informasi. Sementara siswa ikut 

dilibatkan dalam memberi respon positif terhadap masalah yang dikemukakan 

dan mengungkapkan tanggapan sebagai ide awalnya. 

2. Tahapan verifikasi data 

Dimana guru memberikan pertanyaan pengarah sehingga siswa mampu 

mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis. Keterlibatan siswa dalam tahap 

ini untuk melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang diberikan, 

merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis, dan 

merancang sebuah bentuk eksperimen, serta mengembangkannya untuk 

pemecahan masalah-masalah yang kontekstual. 

 

3. Melakukan eksperimen dan pengumpulan data 

Dimana pada tahap ini siswa diajak melakukan eksperimen atau pengumpulan 

data dari permasalahan yang ada. Siswa berperan dalam melakukan 
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eksperimen dan pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk kooperatif 

dengan siswa lainnya. 

4. Merumuskan penjelasan 

Dimana guru mengajak siswa untuk melakukan analisis serta berdiskusi 

terhadap hasil pembelajaran yang diperoleh sehingga siswa mendapatkan 

sebuah konsep yang benar secara utuh. Pada tahap ini siswa melaksanakan 

kegiatan diskusi dan menyimpulkan hasil diskusi tersebut. 

5. Mengadakan analisis inquiry 

Guru pada tahap ini meminta siswa untuk mencatat informasi yang diperoleh 

serta memberi kesempatan siswa untuk bertanya yang terkait dengan konsep 

yang telah terbentuk. Tahapan ini diakhiri dengan latihan soal dengan 

melibatkan siswa. 

 

D. Gaya Lorentz 

 Gaya Lorentz merupakan gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik 

yang berada dalam pengaruh medan magnet. Gaya Lorentz juga dapat dialami 

oleh muatan listrik yang bergerak dengan dalam pengaruh medan magnet. 

 Dalam kajian media pembelajaran ini, besarnya gaya Lorentz tersebut 

dinyatakan dengan persamaan : 

   F = i L B sin θ 

Dimana θ merupakan sudut yang dibentuk antara arah arus listrik (i) dengan arah 

medan magnet (B). 

 Arah gaya Lorentz secara konsep dapat dianalogikan dalam kaidah putaran 

sekrup, seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 2. Pola arah gaya Lorentz, medan magnet, dan kuat arus listrik 

4 
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E. Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakikatnya merupakan kompetensi-kompetensi yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 

diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat diukur 

melalui sejumlah hasil belajar yang indikatornya dapat diukur dan diamati. Hasil 

belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran. Hasil 

belajar juga merupakan indikator tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan, sehingga hasil belajar menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

proses pembelajaran. 

Jika dikaji kembali tentang hakikat sains, maka pada dasarnya hasil belajar 

sains mencakup tiga aspek kompetensi yaitu aspek pengetahuan (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotor). Kompetensi kognitif adalah kemampuan 

yang dilakukan oleh siswa berkaitan dengan perolehan pengetahuan, pengenalan, 

pemahaman, konseptualisasi, dan penalaran. Kompetensi afektif adalah 

kemampuan yang dilakukan oleh siswa berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, 

penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. Kompetensi psikomotor adalah 

kemampuan yang dilakukan oleh siswa berkaitan dengan keterampilan siswa 

dalam melakukan kegiatan atau percobaan. Untuk meningkatkan kompetensi 

dasar sains ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu pengetahuan tentang 

pelajaran (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) siswa. Hal ini 

sejalan dengan bentuk penilaian yang dikembangkan pada pelaksanaan kurikulum 

2013 (K13).  

Namun pada penelitian ini yang dimaksud dengan hasil belajar adalah 

hasil yang diperoleh siswa melalui serangkaian tes kognitif yang dilakukan setelah 

proses pembelajaran dilaksanakan. 

 

 

  

5 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Setting Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas XII IPA 1 SMAN 5 Kota Bima 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018, dengan pokok materi gaya Lorentz. 

Pelasanaan penelitian direncanakan mulai bulan Juli – September 2017. Objek 

penelitian yang diamati adalah hasil belajar kognitif siswa.  

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif berupa deskripsi perencanaan, penyusunan instrumen, tindakan 

observasi/evaluasi, dan refleksi. Sedangkan data kuantitatif berupa prestasi 

belajar siswa setelah melakukan tes tertulis. Data mengenai proses belajar 

siswa dalam pembelajaran dikumpulkan melalui observasi. Instrumen yang 

dipakai dalam pengumpulan data ini adalah lembar observasi yang berisikan 

indikator perilaku siswa. Pengamatan proses belajar/aktivitas belajar siswa 

dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas. Adapun indikator perilaku 

siswa tersebut adalah (a) antusiasme dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

(b) interaksi siswa dan guru serta interaksi antar-siswa, (c) aktivitas siswa 

dalam diskusi kelompok, (d) partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi 

ajar.  

2. Data hasil belajar siswa dikumpulkan melalui tes hasil belajar. 

3. Data tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang diimplementasikan 

dikumpulkan dengan angket. 

  

C. Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus dengan tiap 

siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus 
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1 siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi faktor yang 

mempengaruhi besarnya gaya Lorentz, sedangkan di siklus 2 siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan materi menentukan formula untuk gaya Lorentz. 

Kegiatan pembelajaran didesain dengan mengikuti sintaks pembelajaran inquiry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram siklus PTK 

 

Pada kegiatan pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap proses 

tersebut, hal ini digunakan untuk kegiatan refleksi guna perbaikan proses 

pembelajaran pada siklus selanjutnya. Setiap akhir silkus dilakukan serangkaian 

tes kognitif dan angket respon siswa, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar peningkatan hasil belajar yang dicapai. 
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D. Analisis Data 

Analisis terhadap data proses belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dilakukan secara deskriptif. Proses belajar siswa ditentukan dengan menghitung 

rata-rata skor siswa yang memenuhi indikator proses. Dimana skor tertinggi ideal 

dan skor terendah ideal masing-masing 52 dan 4. Kriteria penggolongan aktivitas 

proses belajar siswa disusun berdasarkan mean ideal (Mi) dan standar deviasi 

ideal (Sdi) dengan rumusan sebagai berikut (Zainul dan Nasoetion, 1993). 

Mi = ½ (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) = 28   

Sdi = 1/6 (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) = 8 

Tabel 1. Kriteria penggolongan aktifitas proses belajar siswa  

Kriteria Penggolongan 

Mi + 1,5 Sdi  M  40   M  sangat aktif 

Mi + 0,5 Sdi  M  < Mi + 1,5 Sdi 32  M  < 40 Aktif  

Mi – 0,5 Sdi  M  < Mi + 0,5 Sdi 24  M  < 32 cukup aktif 

Mi – 1,5 Sdi  M  < Mi – 0,5 Sdi 16  M  < 24 kurang aktif 

M  < Mi – 1,5 Sdi M  < 16 sangat kurang aktif 

   

Rata-rata proses belajar yang diperoleh siswa dalam satu siklus ( M ) selanjutnya 

disesuaikan dengan penggolongan di atas, sehingga dapat ditentukan tingkat 

proses belajar siswa selama proses pembe1ajaran. Kriteria keberhasilan untuk 

setiap siklus adalah proses belajar siswa minimal tergolong aktif.  

Hasil belajar dianalisis berdsarakan capaian nilai ketuntasan hasil belajar 

minimal sebesar 65 dengan memanfaatkan nilai ketuntasan klasikal. Untuk 

menentukan ketuntasan belajar menurut Zainul dan Nasoetion (dalam Setiawan, 

2012) digunakan rumusan berikut : 

 

%100
65

x
siswabanyaknya

nilaimemperolehyangsiswabanyaknya
KB


  

 

Kriteria keberhasilan untuk setiap siklus adalah ketuntasan belajar minimal 

70%. Jika kriteria ini belum tercapai maka akan dilakukan perbaiakn pada siklus 2 
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dan selanjutnya. Di samping itu dilakukan pengambilan data tanggapan siswa 

dengan menggunakan angket. 

 

Data tanggapan siswa dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang diimplementasikan. Analisis 

ini didasarkan atas rata-rata kelas dari skor tanggapan siswa (P), Mi dan Sdi. Rata-

rata kelas dari skor tanggapan siswa dihitung dengan menjumlahkan skor 

tanggapan seluruh siswa dibagi dengan jumlah seluruh siswa. 

 Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 25 item yang 

penskorannya menggunakan skala Likert, yakni setiap item mempunyai skor 

maksimal 4 dan minimal 1. Dengan demikian mean ideal dan standar deviasi 

idealnya masing-masing adalah 50 dan 12,5. Berdasarkan Mi dan sdi dari skor 

tanggapan siswa, maka penggolongan tanggapan siswa adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Kriteria penggolongan tanggapan siswa 

Kriteria Penggolongan 

Mi + 1,5 Sdi  P 68,7  P sangat positif 

Mi + 0,5 Sdi  P < Mi + 1,5 Sdi 56,2  P < 68,7 Positif 

Mi – 0,5 Sdi  P < Mi + 0,5 Sdi 43,7  P < 56,2 cukup positif 

Mi – 1,5 Sdi  P < Mi – 0,5 Sdi 31,2  P < 43,7 kurang positif 

P < Mi – 1,5 Sdi            P < 31,2 sangat kurang positif 

 

Skor rata-rata tanggapan siswa (P) yang diperoleh, selanjutnya 

dikategorikan sesuai dengan penggolongan di atas. Kriteria keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah minimal tanggapan siswa tergolong positif.  

  

E. Indikator Keberhasilan 

Dalam penelitian ini baru dikatakan berhasil jika ketuntasan klasikal 

minimal yang dicapai siswa adalah 70 %, yang dicapai berdasarkan capaian 

ketuntasan hasil belajar minimal 65. 
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BAB IV   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian mengenai proses belajar, prestasi belajar, dan tanggapan 

siswa dirangkumkan dalam tabel berikut : 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Penelitian 

SIKLUS 

PROSES BELAJAR HASIL BELAJAR TANGGAPAN SISWA 

RERATA KATAGORI RERATA KB (%) RERATA KATAGORI 

SIKLUS I 31 Cukup Aktif 60,45 50,0 72,5 

 

SANGAT 

POSITIF 
SIKLUS II 34 Aktif 66,59 77,3 

 

1. Proses Belajar Siswa pada siklus I ( Pertama) 

 Berdasarkan hasil observasi dengan format yang telah disiapkan, 

didapatkan data mengenai proses belajar siswa seperti yang tertera pada tabel 3. 

Skor rerata proses belajar siswa pada Siklus I adalah 31 seperti ditunjukkan pada 

tabel 3. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4b. Hasil ini tergolong 

cukup aktif dan telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 

 Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat dijelaskan, bahwa proses 

belajar siswa sudah cukup aktif, tetapi ada beberapa yang perlu diperbaiki, 

misalnya : interaksi siswa dengan guru, partisipasi siswa dalam menyimpulkan, 

serta aktifitas siswa dalam berdiskusi.   

 

2. Hasil Belajar Siswa pada siklus I (pertama) 

 Hasil belajar siswa dikumpulkan dengan tes hasil belajar seperti pada tabel 

3,  pada siklus I rerata hasil belajar yang dicapai oleh siswa adalah 60,45 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 50 %. Hasil belajar ini belum memenuhi kriteria 
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keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 65 dan ketuntasan 

klasikal 70 %. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4a. 

 

3. Refleksi Tindakan pada siklus I ( pertama) 

Penggunaan media peraga bandul magnetik pada model pembelajaran 

inquiry tergolong sangat positif. Pada siklus I siswa terlihat bersemangat 

mengikuti pembelajaran Fisika, walaupun secara umum aktivitas siswa belum 

maksimum. Interaksi siswa dengan guru, partisipasi siswa dalam menyimpulkan, 

serta aktifitas siswa dalam berdiskusi belum terlihat optimal  

 

4. Tindak Lanjut Pada Siklus II (Kedua) 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh pada 

Siklus I, Peneliti tetap melanjutkan metode pembelajaran yang diterapkan dengan 

mengadakan perbaikan terhadap kelemahan yang masih dijumpai. Tindakan 

perbaikan yang diterapkan ditekankan pada kelemahan yang ditemukan pada 

Siklus I dengan tetap mempertahankan tindakan-tindakan yang sudah baik. 

Tindakan perbaikan yang dipandang relevan untuk diterapkan adalah sebagai 

berikut. 1) Penambahan jumlah media peraga bandul magnetik sehingga dapat 

dilakukan eksperimen secara berkelompok. 2) Peran guru sebagai fasilitator 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan tingkat berpikir tinggi untuk 

meningkatkan critical thinking siswa sehingga tercapai higher order thinking. 3) 

Siswa disarankan untuk berbagi dengan sesama akan pemahaman yang telah 

dimiliki sehingga terjadi transfer pengetahuan di kalangan siswa.  

 

5. Proses Belajar Siswa pada siklus II ( Kedua ) 

Rerata skor proses belajar siswa pada Siklus II adalah sebesar 34 dengan 

kategori aktif seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Hasil yang diperoleh ini 

meningkat dibandingkan dengan Siklus I dan telah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan. Sebagian besar indikator/diskriptor perilaku yang 

diamati muncul pada Siklus II. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil 
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belajar meningkat dibandingkan pada Siklus I. Hal ini dapat dilihat dari 

keterlibatan siswa dalam usahanya menyimpulkan, memperbaiki/menambahkan 

simpulan temannya, serta membuat catatan rangkuman penting yang diberikan 

guru.  

 

6. Hasil Belajar Siswa pada siklus II (Kedua) 

Pada Siklus II, rerata hasil belajar siswa adalah 66,59 dengan ketuntasan 

klasikal 77,3 %. Hasil belajar ini meningkat dibandingkan dengan yang diperoleh 

pada Siklus I dan telah memenuhi kriteria keberhasilan penelitian ini. Peningkatan 

ini tidak lepas dari penggunaan media peraga bandul magnetik yang diterapkan 

dalam pembelajaran ini. Secara umum tingkat berpikir siswa sudah meningkat 

menjadi tingkat berpikir tinggi (higher order thinking). Hal ini dapat dilihat dari 

jawaban siswa di mana mereka selain mampu menjawab soal dengan tingkat 

pemahaman dan penerapan juga soal dengan tingkat argumentasi dan analisis.  

 

7. Tanggapan Siswa 

 Berdasarkan hasil penyebaran angket tentang tanggapan siswa terhadap 

implementasi pembelajaran kooperatif berbantuan media belajar berbasis 

komputer, maka diperoleh rerata kelas 72,5 seperti pada tabel 3. Data tanggapan 

siswa terhadap terhadap penggunaan media peraga bandul magnetik pada model 

pembelajaran inquiry dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 4c, yang secara 

umum tergolong sangat positif. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Proses Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil observasi proses belajar siswa tergolong dalam kategori 

aktif dan telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Pada awal 

pertemuan, umumnya siswa belum siap dengan penggunaan media peraga bandul 

magnetik pada model pembelajaran inquiry ini. Pada pertemuan kedua, siswa 

sudah sangat siap dengan pembelajaran yang dilaksanaka, perhatian siswa lebih 
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terfokus yang menunjukkan, proses belajar siswa sudah sangat baik (aktif) sesuai 

dengan parameter aktivitas yang diamati.  

Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari animo 

siswa untuk menggunakan media peraga bandul magnetik. Interaksi siswa dengan 

guru dan antar temannya berlangsung dengan sangat aktif. Mereka berani 

mengajukan dan menjawab permasalahan, serta memperbaiki kesalahan temannya 

dengan argumentasi yang mereka pahami lewat percobaan yang dilakuka. Proses 

belajar siswa dalam diskusi, baik diskusi kelompok maupun kelas sangat baik.   

 

2. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa pada Siklus I belum sesuai dengan 

yang diharapkan. Masih rendahnya prestasi belajar ini disebabkan oleh ketuntasan 

pembahasan materinya relatif kurang. Temuan dari hasil belajar siswa pada Siklus 

I adalah jawaban siswa masih tergolong dalam tingkat berpikir rendah (lower 

order thinking). Pada saat diskusi kelompok, guru lebih sering memerankan diri 

sebagai pengajar yang berusaha menuangkan seluruh pengetahuan ke pikiran 

siswa. Dalam hal ini peran guru sebagai fasilitator pembelajaran masih perlu 

diperbaiki. Hasil belajar yang diperoleh ini menunjukkan bahwa siswa belajar 

dengan cara menghafal (verbalisme) dan lemahnya tingkat analisis siswa.  

Pada Siklus II, terjadi peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan 

dengan yang diperoleh pada Siklus I dan telah memenuhi kriteria keberhasilan 

penelitian ini. Peningkatan ini tidak lepas dari penggunaan media peraga bandul 

magnetik pada model pembelajaran inquiry. Dalam hal ini media berperan untuk 

mengkongkritkan materi-materi yang bersifat abstrak. Selain faktor media yang 

digunakan, hal ini tidak terlepas dari peran guru sebagai fasilitator pembelajaran 

pada saat diskusi kelompok maupun kelas. Saat berdiskusi guru memberikan 

pertanyaan – pertanyaan pancingan untuk melatih siswa berpikir kritis. Secara 

umum tingkat berpikir siswa sudah meningkat menjadi tingkat berpikir tinggi 

(higher order thinking). Hal ini dapat dilihat dari jawaban siswa di mana mereka 

selain mampu menjawab soal dengan tingkat pemahaman dan penerapan juga soal 

dengan tingkat argumentasi dan analisis. Untuk soal dengan tingkat argumentasi 
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dan analisis, sebagian besar siswa dapat menjawab dengan benar.  

 

3. Tanggapan  Siswa 

Pendapat siswa terhadap penggunaan media peraga bandul magnetik pada 

model pembelajaran inquiry diperoleh dengan mengedarkan angket di akhir 

tindakan. Dengan demikian tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang 

diimplementasikan tergolong sangat positif dan telah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan. Skor untuk pendapat siswa selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 4c. Siswa umumnya memberikan apresiasi positif terhadap 

pembelajaran yang diimplementasikan. Misalnya, senang belajar Fisika, pelajaran 

Fisika mudah dipahami, serta memahami aspek mikroskopik Fisika. Kebanyakan 

siswa menyatakan bahwa pembelajaran model ini sangat baik diterapkan pada 

pembelajaran Fisika. Mereka sangat tertarik untuk berinteraksi langsung dengan 

media. Penerapan pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman belajar Fisika 

yang baru sehingga sangat membantu memahami Fisika. Siswa mengharapkan 

agar model pembelajaran ini terus dioptimalkan dan terus diterapkan pada 

pembelajaran Fisika. Meskipun demikian, beberapa saran yang disampaikan oleh 

siswa adalah sebagai berikut. 1) Media yang digunakan kurang variasi. 2) Waktu 

diskusi lebih lama yang diselingi oleh penjelasan guru. 3) Peran guru untuk 

mengatasi permasalahan yang belum terpecahkan oleh siswa lebih ditingkatkan. 

Secara keseluruhan meningkatnya hasil belajar siswa dengan penggunaan 

media dengan dikolaborasikan pada pembelajaran inquiry dikarenakan 

pembelajaran inquiry memiliki karakteristik untuk membiasakan siswa 

mengkontrusi pengetahuannya sendiri, terlebih lagi pembelajaran yang dilakukan 

selalu memposisikan siswa untuk terlibat secara langsung dalam setiap tahapan 

pembelajarannya. Dengan demikian pengalaman yang dialami oleh siswa lebih 

melekat pada memori siswa, sesuai dengan teori learning pyramid (Setyawan, 

2013) yang mengungkapkan bahwa dengan menyaksikan dan mengalami 

langsung proses pembelajaran maka memori setiap individu akan terisi 50 %, 

sementara jika hanya melihat memori yang terisi 30 %, dengan mendengar 

memori yang terisi 20 %, dan dengan membaca memori yang terisi 10 %. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Sesuai dengan temuan dalam implementasi pembelajaran inquiry dengan 

menggunakan media peraga bandul magnetik adalah sebagai berikut. 

1) Penggunaan media peraga bandul magnetik pada model pembelajaran inquiry 

dapat meningkatkan hasil belajar Fisika siswa Kelas XII SMA Negeri 5 Kota 

Bima. 

2) Implementasi pembelajaran inquiry dengan memanfaatkan media peraga 

bandul magnetik direspon sangat positif oleh siswa Kelas XII SMA Negeri 5 

Kota Bima. Mereka mengharapkan pembelajaran ini terus diterapkan dan 

dioptimalkan.   

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian ini disarankan kepada guru 

Fisika untuk menerapkan metode pembelajaran ini terutama pada aspek kualitatif 

yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, pemilihan media peraga yang tepat dalam 

pembelajaran  sangat membantu siswa untuk memahami Fisika. 
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Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

Mata Pelajaran : FISIKA 

Kelas / Semester  : XII MIPA/ 1 (Satu) 

Materi :  Gaya Lorentz 

AlokasiWaktu : 4 Jam Pelajaran (4 x 45 menit) 

 

A. Kompetensi Inti : 

KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI.2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleransi, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI.3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar  : 

1.1. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan komplesitas alam dan jagad raya 

terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya 

1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan keseimbangan perubahan medan listrik dan medan 

magnet yang saling berkaitan sehingga memungkinkan manusia mengembangkan teknologi untuk 

mempermudah kehidupan 

2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan , melaporkan, dan berdiskusi  

2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktifitas sehari-hari sebagai wujud implementasi 

melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan 

3.4. Menganalisis induksi magnet dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi 

4.4. Melaksanakan pengamatan induksi magnet dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1.1.1. Menerapkan kajian ilmu pengetahuan dan menyelaraskan dengan anugerah yang telah diberikan Tuhan 

berupa ilmu agama 

2.1.1. Membiasakan sikap rasa ingin tahu, kritis, teliti, hati-hati, dan tanggungjawab dalam melakukan setiap 

percobaan 

2.1.2. Mengaplikasikan sikap cermat, peduli, inovatif, dan kratif dalam mengemukakan pendapat dalam forum 

diskusi 

2.2.2. Menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dengan menghargai pendapat dan pembagian tugas secara adil 

terhadap anggota kelompok dalam melakukan percobaan maupun melaporkan hasil percobaan  

3.4.1. Menjelaskan gaya Lorentz 

3.4.2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz 



3.4.3. Menganalisis arah gaya Lotentz, arah kuat medan magnet dan arah arus listrik pada peristiwa gaya 

Lorentz 

3.4.4. Menerapkan persamaan gaya Lorentz dalam teknologi sehari-hari 

4.4.1.  Menganalisis arah gaya Lorentz pada kawat berarus listrik 

4.4.2. Menganalisis pengaruh arus listrik terhadap besarnya gaya Lorentz  

4.4.3. Menganalisis pengaruh panjang kawat terhadap besarnya gaya Lorentz  

4.4.4. Menganalisis pengaruh kuat medan magnet terhadap besarnya gaya Lorentz  

 

D. Materi Pelajaran 

 Gaya Lorentz 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

LangkahPembelajaran Deskripsi Kegiatan Guru 
Deskripsi Kegiatan Peserta 

Didik 
AlokasiWaktu 

KegiatanPendahuluan  Guru mengajak peserta 

didik untuk berdoa 

 Guru menyapa dan mena-

nyakan kabar peserta didik 

 Guru mengabsensi 

kehadiran peserta didik 

 Guru bertanya tentang 

materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya 

 Guru bertanyan tentang 

gaya Lorentz dan penera-

pannya dalam kehidupan 

 Peserta didik berdoa  

 Peserta didik mempersiap-

kan segala hal yang akan 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di pertemuan 

ini 

 Peserta didik memperhati-

kan penjelasan yang 

disampaikan guru 

 

15 menit 

KegiatanInti  Guru memperlihatkan 

sebuah fenomena yang 

berhubungan dengan gaya 

Lorentz dan mengajukan 

beberapa pertanyaan 

sebagai permasalahan 

yang akan dikaji oleh 

peserta didik 

 Guru mengarahkan peserta 

didik dengan pertanyaan 

untuk mengidentifikasi 

permasalahan 

 

 Guru mendemonstrasikan 

dengan media peraga 

untuk mengungkapkan 

fenomena gaya Lorentz 

 

 

 Guru mengajak peserta 

didik untuk menganalisis 

hasil yang diperoleh dari 

demonstrasi 

 Penyajian Masalah 

Peserta didik 

memperhatikan fenomena 

gaya lorentz yang disajikan 

oleh guru, dan mencoba 

memperkirakan jawaban 

dari pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

 Verifikasi data 

Peserta didik 

mengidentifikasi dan 

merumuskan hipotesis serta 

melakukan pengamatan 

 Melakukan pengumpulan 

data 

Peserta didik mengamati 

demonstrasi yang dilakukan 

oleh guru tentang gaya 

Lorentz 

 Merumuskan penjelasan 

Peserta didik berdiskusi 

untuk menganalisis hasil 

demonstrasi yang telah 

150 menit 



 

 Guru meminta peserta 

didik untuk mencatat 

informasi yang diperoleh 

saat demonstrasi dan 

mempresentasikannya 

dilakukan 

 Mengadakan analisis 

inquiry 

Peserta didik mencatat 

informasi yang diperoleh 

dari hasil demonstrasi dan 

mempresentasikannya 

KegiatanPenutup  Guru merefleksi hasil 

pembelajaran tentang gaya 

Lorentz dan penerapan 

gaya Lorentz dalam 

teknologi 

 Guru memberikan umpan 

balik mengenai proses 

pembelajaran tentang gaya 

Lorentz dan penerapan 

gaya Lorentz dalam 

teknologi 

 Guru melakukan evaluasi 

dan menugaskan peserta 

didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

 Guru menginformasikan 

materi selanjutnya yaitu 

induksi elektromagnet dan 

rangkaian arus bolak balik 

(AC) 

 Peserta didik melakukan ref-

leksi terhadap hasil pembel-

ajaran pertemuan ketiga di 

bawah bimbingan guru 

 Peserta didik meperhatikan 

nasehat guru berkaitan 

dengan umpan balik yang 

diberikan oleh guru 

15 menit 

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 

 

Penilaian : Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial (Format terlampir) 

  Penilaian Pemahaman (Format terlampir) 

  Penilaian Tugas Kelompok (Format terlampir) 

  Penilaian Proyek (Format terlampir) 

  Penilaian aspek kognitif (Format terlampir) 

  Penilaian remidial (format terlampir) 

 

Pembelajaran Remidial 

Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimum (KKM) fisika yaitu 65 harus mengikuti kegiatan 

remidial.  

 

Soal Remidial 

1. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 40 A. Hitunglah besarnya induksi magnet pada 

sebuah titik yang jaraknya 10 cm dari pusat kawat tersebut ! 

2. Sebuah elektron bergerak dalam suatu medan magnet serba sama sebesar 0,2 T. Arah gerak elektron 

membentuk sudut 600 terhadap arah gerak medan magnet. Apabila elektron mendapat gaya sebesar 

64√3 x 10 – 14 N, hitunglah besar kecepatan gerak elektron tersebut! (muatan elektron = 1,6 x 10  – 19 C) 

3. Sebuah solenoida mempunyai panjang 20 cm dan terdiri atas 50 lilitan. Jika kuat medan magnet di 

tengah-tengah (pusat) solenoida 2π x 10 – 4 T, hitunglah kuat arus yang mengalir pada solenoida 

tersebut! 

 



Materi Pengayaan (Awas, medan magnet rel KA bisa mogokkan kendaraan anda) 

 Surabaya – Tragedi kendaraan ditabrak KA di lintasan rel, masih saja terjadi. Terakhir, rabu 

(4/11/2014) kemarin, seorang mahasiswa tewas setelah mobil VW Combinya ditabrak KA di lintasan rel di 

kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Bisa jadi, gara-gara mobil 

yang melewati rel itu mogok. Ya, mobil mogok saat melintasi rel, sudah banyak kisahnya. Apalagi bila 

mobil tersebut berbahan bakar bensin. Pasalnya, kendaraan bahan bakar bensin mempunyai resiko tinggi 

mengalami mogok mendadak saat berada di atas rel. Tentu, bagi pengendara kendaraan berbahan bakar 

bensin harus lebih berhati-hati.  

 Menurut DR. Ir. Djoko Sungkono M.Eng.SC, tenaga pengajar Teknik Mesin ITS, penyebab 

mogoknya kendaraan di atas rel itu karena medan magnet yang dikeluarkan roda KA menyalur melalui 

relnya. Roda KA dari baja berjenis ferritic, mempunyai medan magnet yang sangat kuat. 

 Untuk memahami lebih lanjut tentang medan magnet di rel KA, bukalah alamat web berikut : 

1. http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/240241-kenapa-mobil-bisa-mogok-saat-melintasi-rel 

2. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182596/Medan-Magnet-di-Rel-

KA-Mobil-Bisa-Mogok-Mendadak 

 

G. Model, Media/Alat dan Sumber Belajar 

Model Pembelajaran  :  Inquiry Learning 

Media / alat  :  Media presentasi, Media percobaan gaya Lorentz 

Sumber Belajar  :  Buku Fisika XII SMA, sumber lain yang relevan 

  
   
Mengetahui,  Kota Bima, 17 Juli  2017 
Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 

 
 
 

Drs. H. SAHBUDDIN  BAMBANG SETIAWAN, S.Pd., M.Pd 
Pembina, IV A  Pembina Tk I, IV B 
NIP.19611231 199003 1 111  NIP. 19750424 200003 1 008 

http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/240241-kenapa-mobil-bisa-mogok-saat-melintasi-rel
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182596/Medan-Magnet-di-Rel-KA-Mobil-Bisa-Mogok-Mendadak
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/09/182596/Medan-Magnet-di-Rel-KA-Mobil-Bisa-Mogok-Mendadak


Lampiran 2a. Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar 

 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator 

Soal 

Level 

Kognitif 

No. 

Soal 
Butir Soal dan Jawaban 

Menjelaskan 

gaya Lorentz 

Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian 

gaya 

Lorentz 

Pengetahuan 

dan 

pemahaman 

1 Apakah gaya Lorentz tesebut ? (Bobot = 2) 

Jawab : 

Merupakan gaya magnetik yang terjadi akibat 

pengaruh induksi magnet dengan arus listrik 

Siswa dapat 

menjelaskan 

proses 

terjadinya 

gaya 

Lorentz 

Pengetahuan 

dan 

pemahaman 

2 Bagaimana gaya Lorentz terjadi ? (Bobot = 2) 

Jawab : 

Jika kawat berarus listrik berada dalam 

pengarus medan magnet, dimana antara arah 

arus listrik dengan arah medan magnetnya 

tidak sejajar 

Menentukan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

besarnya gaya 

Lorentz 

Siswa dapat 

mengidenti-

fikasi besa-

ran-besaran 

fisika yang 

mempenga-

ruhi gaya 

Lorentz 

Pengetahuan 

dan 

pemahaman 

3 Faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

besarnya gaya Lorentz ? (Bobot = 2) 

Jawab : 

 Arus listrik 

 Panjang kawat penghantar 

 Kuat medan magnet 

 Sudut yang dibentuk antara arah arus 

listrik dengan arah medan magnetnya 

Menganalisis 

pengaruh arus 

listrik 

terhadap 

besarnya gaya 

Lorentz 

Siswa dapat 

menemukan 

pengaruh 

arus listrik 

terhadap 

gaya lorentz 

dari hasil 

percobaan 

Penalaran 4 Bagaimana pengaruh arus listrik terhadap 

besarnya gaya Lorentz ? (Bobot = 2) 

Jawab : 

Besar gaya Lorentz yang dihasilkan sebanding 

dengan besar arus listrik 

Menganalisis 

pengaruh 

panjang kawat 

terhadap 

besarnya gaya 

Lorentz 

Siswa dapat 

menemukan 

pengaruh 

panjang 

kawat 

penghantar 

terhadap 

gaya lorentz 

dari hasil 

percobaan 

Penalaran 5 Bagaimana pengaruh panjang kawat terhadap 

besarnya gaya Lorentz ? (Bobot = 2) 

Jawab : 

Besar gaya Lorentz yang dihasilkan sebanding 

dengan panjang kawat penghantar 

Menganalisis 

pengaruh kuat 

medan magnet 

terhadap 

besarnya gaya 

Lorentz 

Siswa dapat 

menemukan 

pengaruh 

kuat medan 

magnet 

terhadap 

gaya lorentz 

dari hasil 

percobaan 

Penalaran 6 Bagaimana pengaruh kuat medan magnet 

terhadap besarnya gaya Lorentz ? (Bobot = 2) 

Jawab : 

Besar gaya Lorentz yang dihasilkan sebanding 

dengan besar kuat medan magnet yang 

mempengaruhinya 

Menganalisis 

arah gaya 

Lotentz, arah 

Siswa dapat 

memban-

dingkan 

Penalaran 7 Perhatikan sketsa gambar berikut ! 



kuat medan 

magnet dan 

arah arus 

listrik pada 

peristiwa gaya 

Lorentz 

 

  

beberapa 

pola gambar 

yang benar 

berdasarkan 

arah gaya 

lorentz, arah 

medan 

magnet dan 

arah arus 

listrik  

 

Tentukan gambar yang memiliki pola arah 

medan magnet (B), aurs listrik (I) dan gaya 

Lorentz (F) yang benar, dan koreksilah gambar 

yang salah ! (Bobot = 3) 

Jawab : 

Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, 

maka jawaban yang benar ada pada gamabr 

(2), (3), dan (5) 

Menganalisis 

pengaruh kuat 

medan magnet 

terhadap 

besarnya gaya 

Lorentz 

Siswa dapat 

menerapkan 

persamaan 

gaya lorentz 

untuk 

menghitung 

besarnya 

gaya 

tersebut 

Penerapan 8 Seutas kawat panjangnya 100 cm terbentang 

secara tegak lurus dalam medan magnet 0,4 T. 

Jika kawat dialiri arus 0,6 A, berapakah besar 

gaya lorentz yang terjadi ? (Bobot = 2) 

Jawab : 

F = B i L  

F = 0,4 . 0,6 . 1 

F= 0,24 N 

Menerapkan 

persamaan 

gaya Lorentz 

dalam 

teknologi 

sehari-hari 

Siswa dapat 

menghitung 

perubahan 

gaya lorentz 

akibat 

perubahan 

panjang 

kawat 

penghatar, 

perubahan 

medan 

magnet dan 

perubahan 

kuat arus 

listrik 

Penerapan 9 Pada seutas kawat yang dialiri arus listrik dan 

berada di dalam pengaruh medan magnet. Jika 

panjang kawat ditambah 25 % dari semula, 

arus listrik yang mengalir ditambah 50% dari 

semula dan kuat medan magnetnya dikurangi 

25% dari semula, berapakah porsenkah 

perubahan gaya Lorentznya? (Bobot = 3) 

Jawab : 

L2 = 125 % L1 = 1,25 L1 

I2  = 150 % I1  = 1,50 I1 

B2 = 75 % B1  = 0,75B1 

F2 = B2 I2 L2   

F2 = 0,75 B1 . 1,50 I1 . 1,25 L1   

F2 = 1,40625 B1 I1 L1   

Karena F1 = B1 I1 L1 

Maka  

ΔF = F2 – F1 

ΔF = 1,40625 F1 – F1 

ΔF = 0,40625 F1 

ΔF = 40,625 % 

 

 

  



Lampiran 2b.  Instrumen Pengamatan Proses Belajar 

  

Aspek yang 

diamati 

No. 

Item 
Indikator Pengamatan 

Respon 

Amat 

Baik 
Baik cukup Kurang 

Antusiasme 

dalam belajar 

1 Kehadiran siswa     

2 Terlihat siswa bergairah (tidak bosan dan 

jenuh) 

    

3 Siswa selalu mendokumentasikan kegiatan 

belajarnya 

    

4 Ketepatan mengumpulkan tugas     

Interaksi siswa 

dengan guru  

5 Sering untuk bertanya     

6 Merespon pertanyaan guru     

7 Terjalin komunikasi dua arah (guru-siswa)     

Aktivitas 

siswa dalam 

diskusi 

8 Toleransi antar sesama siswa     

9 Tidak didominasi oleh sebagian siswa saja     

10 Keikhlasan dalam berbagi      

Partisipasi 

siswa dalam 

menyimpulkan 

11 Banyaknya siswa yang merespon untuk 

menyimpulkan materi belajar 

    

12 Kemampuan siswa dalam 

menyempurnakan hasil siswa lain 

    

13 Kemampuan siswa dalam menyampaikan 

pendapat 

    

 

 

Keterangan bobot skor : 

1. Untuk bobot respon kurang 

2. Untuk bobot respon cukup 

3. Untuk bobot respon baik 

4. Untuk bobot respon amat baik 

 

 

  



Lampiran 2c. Angket tanggapan siswa 

 

Tujuan 

Pembelajaran 

No. 

Item 
Pernyataan 

Respon 

SS S TS STS 

Siswa memiliki 

kemampuan 

bekerja sama 

1 Dalam belajar, saya sangat mudah untuk bekerja sama dengan 

teman  

    

2 Bila ada tugas kelompok, saya cenderung untuk menyelesaikan 

sendiri 

    

3 Kerjasama dalam belajar adalah saling mengisi dan melengkapi 

kekurangan antara anggota 

    

4 Dalam belajar berkelompok, saya terlebih dahulu membagi tugas 

untuk setiap anggota 

    

5 Demi sebuah hasil kelompok yang baik, maka saya selalu 

menanyakan pendapat teman dalam satu kelompok 

    

Siswa memiliki 

keterampilan 

bertanya dan 

menyelesaikan 

masalah 

6 Jika saya dalam kesulitan, saya akan berdiam diri saja karena saya 

tidak terbiasa untuk bertanya 

    

7 Bila saya melaksanakan diskusi kelompok, saya akan membagi 

tugas secara adil kepada setiap orang untuk dibahas 

    

8 Bila ada permasalahan dalam belajar dengan segera saya 

berdiskusi dengan teman yang bisa 

    

9 Saat saya tidak memahami konsep yang dijelaskan oleh guru, saya 

langsung bertanya 

    

10 Masalah dalam pembelajaran fisika merupakan tantangan untuk 

segera saya carikan penyelesaiannya  

    

Siswa memiliki 

sikap toleransi 

dengan sesama 

11 Bila ada teman yang bertanya, dengan sangat terpaksa saya 

memberinya penjelasan 

    

12 Dalam berdiskusi, saya lebih baik mengikuti pendapat sendiri 

daripada harus menerima masukan dari teman 

    

13 Setiap pendapat selalu saya hargai sebagai sebuah masukan 

khususnya dalam berdiskusi 

    

14 Menurut saya teman adalah mitra dalam belajar, bukan saingan 

dalam belajar 

    

15 Sejelek-jeleknya pendapat teman perlu saya hargai     

Siswa memiliki 

sikap semangat 

dalam belajar 

16 Apabila saya mempelajari fisika, saya merasa mudah bosan dan 

mengantuk 

    

17 Saya lebih tertarik baca novel daripada membaca buku fisika     

18 Meskipun saya kurang mampu dalam pelajaran fisika, tapi saya 

berusaha untuk mempelajarinya 

    

19 Saya selalu tegang atau stres di dalam kelas saat pelajaran fisika     

20 Belajar dengan nuansa diskusi membuat saya malas melengkapi 

catatan 

    

Siswa memiliki 

sikap 

kesenangan 

dengan konsep 

fisika 

21 Dengan model pembelajaran ini, Fisika menjadi menarik dan saya 

menyenanginya di kelas 

    

22 Saya merasakan sangat rileks pada pembelajaran fisika dari pada 

pembelajaran yang lainnya 

    

23 Dengan model pembelajaran ini, saya menjadi lebih bisa 

memahami konsep fisika 

    

24 Konsep-konsep fisika sangat menarik dan fantastik     

25 Belajar konsep fisika menurut saya kurang bermanfaat dalam 

kehidupan dibandingkan pelajaran lain 

    

 



Lampiran 3. Hasil Validasi Instrumen 

 

No Rubrik Penilaian 
NILAI VALIDASI GURU 

1 2 RERATA 

1 RPP yang digunakan 

a. Kejelasan rumusan indikator 

b. Kesesuaian antara KD dengan indikator 

c. Kejelasan langkah-langkah pembelajaran 

d. Kesesuaian indikator dengan soal 

e. Kejelasan penggunaan bahasa 

 

3 

4 

3 

3 

4 

 

4 

4 

3 

3 

4 

 

3,50 

4,00 

3,00 

3,00 

4,00 

2 Media pembelajaran yang digunakan 

a. Kesesuaian dengan KD dan IPK 

b. Kemudahan penggunaan 

c. Kemampuan media dalam menjelaskan materi 

d. Ketertarikan media 

 

3 

4 

4 

4 

 

4 

4 

3 

4 

 

3,50 

4,00 

3,50 

4,00 

3 Instrumen Penilaian Kognitif 

a. Kesesuaian soal dengan indikator 

b. Kejelasan kalimat pertanyaan 

c. Kedalaman materi soal 

d. Kesesuaian soal dengan kunci jawaban 

e. Kejelasan kriteria penilaian berdasarkan pedoman 

skor 

 

3 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

4 

4 

3 

3 

 

3,50 

4,00 

4,00 

3,50 

3,50 

 

Keterangan : 

 Guru yang dilibatkan sebanyak 2 (dua) orang dari MGMP Fisika SMA Kota Bima, yaitu Wieduri 

Yulianti, M.Pd dan Lahmudin, M.Pd 

 Skala nilai yang digunakan 1 – 4 

 

  



LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PTK 

 

 

 

Judul PTK : Penggunaan Media Peraga Bandul Magnetik pada Model Pembelajaran Inquiry 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas XII SMAN 5 Kota Bima 

Peneliti : Bambang Setiawan, M.Pd 

Jabatan Peneliti : Guru Fisika pada SMAN 5 Kota Bima 

Validator :  Lahmudin, M.Pd 

 

No. Rubrik Validasi Bobot Nilai 

1 RPP yang digunakan 

a. Kejelasan rumusan indikator 

b. Kesesuaian antara KD dengan indikator 

c. Kejelasan langkah-langkah pembelajaran 

d. Kesesuaian indikator dengan soal 

e. Kejelasan penggunaan bahasa 

 

4 

4 

3 

3 

4 

2 Media pembelajaran yang digunakan 

a. Kesesuaian dengan KD dan IPK 

b. Kemudahan penggunaan 

c. Kemampuan media dalam menjelaskan materi 

d. Ketertarikan media 

 

4 

4 

3 

4 

3 Instrumen Penilaian Kognitif 

a. Kesesuaian soal dengan indikator 

b. Kejelasan kalimat pertanyaan 

c. Kedalaman materi soal 

d. Kesesuaian soal dengan kunci jawaban 

e. Kejelasan kriteria penilaian berdasarkan pedoman skor 

 

4 

4 

4 

3 

3 

 

 Skala nilai yang digunakan 1 – 4 

 

         Kota Bima, 17 Juli 2017 

         Validator, 

 

 

         Lahmudin, M.Pd  



LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PTK 

 

 

 

Judul PTK : Penggunaan Media Peraga Bandul Magnetik pada Model Pembelajaran Inquiry 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas XII SMAN 5 Kota Bima 

Peneliti : Bambang Setiawan, M.Pd 

Jabatan Peneliti : Guru Fisika pada SMAN 5 Kota Bima 

Validator :  Wieduri Yulianti, M.Pd 

 

No. Rubrik Validasi Bobot Nilai 

1 RPP yang digunakan 

a. Kejelasan rumusan indikator 

b. Kesesuaian antara KD dengan indikator 

c. Kejelasan langkah-langkah pembelajaran 

d. Kesesuaian indikator dengan soal 

e. Kejelasan penggunaan bahasa 

 

3 

4 

3 

3 

4 

2 Media pembelajaran yang digunakan 

a. Kesesuaian dengan KD dan IPK 

b. Kemudahan penggunaan 

c. Kemampuan media dalam menjelaskan materi 

d. Ketertarikan media 

 

3 

4 

4 

4 

3 Instrumen Penilaian Kognitif 

a. Kesesuaian soal dengan indikator 

b. Kejelasan kalimat pertanyaan 

c. Kedalaman materi soal 

d. Kesesuaian soal dengan kunci jawaban 

e. Kejelasan kriteria penilaian berdasarkan pedoman skor 

 

3 

4 

4 

4 

4 

 

 Skala nilai yang digunakan 1 – 4 

 

         Kota Bima, 20 Juli 2017 

         Validator, 

 

 

         Wieduri Yulianti, M.Pd  



Lampiran 4a. Rekap Hasil Tes Siswa 

 

No Nama 
Nilai  

Siklus I Siklus II 

1 Abdurrahman Akbar 50 65 

2 Alan Riansyah 45 65 

3 Amirah Utami 60 70 

4 Asrul Mubarak 65 70 

5 Ayuni Oktaviani 70 80 

6 Haryani 65 70 

7 Idham Saputra 55 65 

8 Iksan Aminullah 65 75 

9 Lauhit Islamidini 70 70 

10 M Dian Riski 60 65 

11 M Farhan 65 65 

12 M Febri Aditama 70 70 

13 M Sakur 55 60 

14 M Salahudin 50 50 

15 Maulana Ade 60 70 

16 Miaftul Al Jannah 65 65 

17 Muhammad   65 70 

18 Muhammad Gazali 65 65 

19 Nofitasari 70 70 

20 Nurul Hilmi 50 60 

21 Reski Adi Setiawan 55 65 

22 Salmila 55 60 

  Rata-rata 60,45 66,59 

  % Ketuntasan 50,00% 77,30% 

 

  



Lampiran 4b. Hasil Pengamatan Proses Belajar 

 

 

Siklus I 

Aspek yang 

diamati 

No. 

Item 
Indikator Pengamatan 

Respon 

Amat 

Baik 
Baik cukup Kurang 

Antusiasme 

dalam belajar 

1 Kehadiran siswa  √   

2 Terlihat siswa bergairah (tidak bosan dan 

jenuh) 

 √   

3 Siswa selalu mendokumentasikan kegiatan 

belajarnya 

 √   

4 Ketepatan mengumpulkan tugas  √   

Interaksi siswa 

dengan guru  

5 Sering untuk bertanya   √  

6 Merespon pertanyaan guru   √  

7 Terjalin komunikasi dua arah (guru-siswa)   √  

Aktivitas 

siswa dalam 

diskusi 

8 Toleransi antar sesama siswa  √   

9 Tidak didominasi oleh sebagian siswa saja   √  

10 Keikhlasan dalam berbagi    √  

Partisipasi 

siswa dalam 

menyimpulkan 

11 Banyaknya siswa yang merespon untuk 

menyimpulkan materi belajar 

  √  

12 Kemampuan siswa dalam 

menyempurnakan hasil siswa lain 

  √  

13 Kemampuan siswa dalam menyampaikan 

pendapat 

  √  

Jumlah Bobot Skor  15 16  

 

Keterangan bobot skor : 

1. Untuk bobot respon kurang 

2. Untuk bobot respon cukup 

3. Untuk bobot respon baik 

4. Untuk bobot respon amat baik 

 

Jumlah Total Bobot Skor = 31 berada dalam kategori cukup aktif 

 

 

        Kota Bima, 28 Agustus 2017 

        Observer, 

 

 

 

        Wieduri Yulianti, M.Pd 

 

  



Siklus I 

Aspek yang 

diamati 

No. 

Item 
Indikator Pengamatan 

Respon 

Amat 

Baik 
Baik cukup Kurang 

Antusiasme 

dalam belajar 

1 Kehadiran siswa  √   

2 Terlihat siswa bergairah (tidak bosan dan 

jenuh) 

 √   

3 Siswa selalu mendokumentasikan kegiatan 

belajarnya 

√    

4 Ketepatan mengumpulkan tugas √    

Interaksi siswa 

dengan guru  

5 Sering untuk bertanya   √  

6 Merespon pertanyaan guru   √  

7 Terjalin komunikasi dua arah (guru-siswa)  √   

Aktivitas 

siswa dalam 

diskusi 

8 Toleransi antar sesama siswa  √   

9 Tidak didominasi oleh sebagian siswa saja   √  

10 Keikhlasan dalam berbagi    √  

Partisipasi 

siswa dalam 

menyimpulkan 

11 Banyaknya siswa yang merespon untuk 

menyimpulkan materi belajar 

  √  

12 Kemampuan siswa dalam 

menyempurnakan hasil siswa lain 

  √  

13 Kemampuan siswa dalam menyampaikan 

pendapat 

  √  

Jumlah Bobot Skor 8 12 14  

 

Keterangan bobot skor : 

1. Untuk bobot respon kurang 

2. Untuk bobot respon cukup 

3. Untuk bobot respon baik 

4. Untuk bobot respon amat baik 

 

Jumlah Total Bobot Skor = 34 berada dalam kategori aktif 

 

 

        Kota Bima, 6 September 2017 

        Observer, 

 

 

 

        Wieduri Yulianti, M.Pd 

 



Lamiran 4c. Hasil Tanggapan Siswa

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Skor

1 Abdurrahman Akbar 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 68

2 Alan Riansyah 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73

3 Amirah Utami 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 78

4 Asrul Mubarak 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 73

5 Ayuni Oktaviani 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 80

6 Haryani 3 3 2 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78

7 Idham Saputra 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65

8 Iksan Aminullah 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 68

9 Lauhit Islamidini 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 74

10 M Dian Riski 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 77

11 M Farhan 2 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 68

12 M Febri Aditama 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 68

13 M Sakur 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 70

14 M Salahudin 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 65

15 Maulana Ade 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 80

16 Miaftul Al Jannah 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 80

17 Muhammad  2 3 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 70

18 Muhammad Gazali 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 78

19 Nofitasari 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 80

20 Nurul Hilmi 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 68

21 Reski Adi Setiawan 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 68

22 Salmila 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 66

Rata-rata 72,5

No Nama
Skor / Namor Item



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 
Rancangan dan Model Media Bandul Magnetik 

 

  
Persiapan dan Proses Pembuatan Media Bandul Magnetik 

 

  
Guru Mendemonstrasikan Media Bandul Magnetik 



   
Siswa ikut mendemonstrasikan Media Bandul Magnetik 

 

  
Siswa melakukan percobaan sendiri 

 

  
Suasana saat siswa mempresentasikan hasil belajarnya 
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