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ABSTRAK 

 

 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan besarnya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah fisika pada materi Gerak Melingkar Beraturan 

melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri berbantuan media TV Interaktif pada siswa 

kelas X SMK Diponegoro Lebaksiu. 

Prosedur penelitian berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

terdiri dari beberapa siklus. Dengan langkah-langkah penelitian tersebut terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Inkuiri berbantuan media TV Interaktif dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah fisika materi Gerak Melingkar Beraturan pada 

siswa kelas X TKR 2 SMK Diponegoro Lebaksiu tahun pelajaran 2017/2018. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar dengan penerapan strategi 

pembelajaran Inkuiri berbantuan media TV Interaktif dari ketuntasan klasikal 47% 

pada kondisi awal menjadi 64% pada siklus I, dan menjadi 78%  pada siklus II. 
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Kemampuan Pemecahan Masalah, Strategi Pembelajaran Inkuiri, media TV 

Interaktif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Pendahuluan  

Berdasarkan pengalaman mengajar pada mata pelajaran fisika, penulis 

menemukan permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah siswa terutama pada materi Gerak Melingkar Beraturan. 

Siswa sering mengalami kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran fisika. 

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah kompeksitas materi yang 

membutuhkan pemahaman dan analisis sehingga siswa malas untuk 

memahami materi, tidak tersedianya media yang mendukung siswa dalam 

memahami materi.  

Dalam materi tersebut membutuhkan kemampuan pemecahan masalah 

dalam menemukan konsep fisika. Siswa akan merasa senang dan antusias 

mengikuti pembelajaran jika mereka paham akan konsep matematika 

sehingga fisika tidak dianggap sebagai materi yang penuh dengan 

perhitungan. Untuk itu, seyogyanya siswa tidak hanya diberikan cara untuk 

menghitung secara rumus tetapi bagaimana siswa dapat memahami konsep 

fisika secara cermat.  

Data hasil ulangan harian pada materi Gerak Melingkar Beraturan 

menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal kelas di kelas X TKR 2 SMK 

Diponegoro Lebaksiu Tahun pelajaran 2017/2018 hanya 47% atau 19 siswa 

yang dinyatakan tuntas dari 36 siswa, serta nilai rata-rata ulangan harian 

hanya 60,56. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dinilai rendah. 

Oleh karena itu, agar siswa lebih mudah untuk memahami konsep 

materi Gerak Melingkar Beraturan pada Hubungan Roda-roda, guru dituntut 

untuk dapat memfasilitasi siswa dengan membuat suatu inovasi pembelajaran 

yang lebih menyenangkan yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran yang 

lebih efektif. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan Strategi 

Pembelajaran Inkuiri, sebab strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada 
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kemampuan pemecahan masalahan fisika berkaitan dengan materi Gerak 

Melingkar Beraturan pada Hubungan Roda-roda.  

Selain itu, guru juga perlu menerapkan bantuan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam rangka mendukung siswa untuk mempermudah dalam 

menemukan konsep pemecahan masalah berkaitan dengan materi Gerak 

Melingkar Beraturan pada Hubungan Roda-roda, yaitu melalui media TV 

Interaktif.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Berapa 

besarkah peningkatan kemampuan pemecahan masalah fisika pada materi 

Gerak Melingkar Beraturan melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri berbantuan 

media TV Interaktif pada siswa kelas X SMK Diponegoro Lebaksiu?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan besarnya 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah fisika pada materi Gerak 

Melingkar Beraturan melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri berbantuan media 

TV Interaktif pada siswa kelas X SMK Diponegoro Lebaksiu. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Memberikan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui penerapan Strategi 

Pembelajaran Inkuiri 

2. Untuk mempermudah siswa dalam memecahkan masalah berkaitan 

dengan konsep fisika melalui media TV Interaktif 

3. Memfasilitasi siswa untuk dapat memahami materi yang kontekstual pada 

pelajaran fisika melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS 
 

 

 A.  Landasan Teoritis  

1. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah menurut etimologi atau bahasa 

dalam kamus psikologi Chaplin diartikan sebagai semua perbuatan dimana 

individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan 

menyelesaikan suatu tugas atau masalah (Kartono dan Gulo, 1987:440). 

Pemecahan masalah merupakan keterampilan kognitif yang bersifat 

kompleks, dan mungkin merupakan kemampuan paling cerdas yang 

dimiliki manusia (Chi & Glaser dalam Matlin, 1989). Hal ini mengingat 

ketika memecahkan masalah, seorang individu tidak hanya perlu berfikir, 

tapi ia perlu berfikir kritis untuk dapat melihat suatu masalah dan berfikir 

kreatif untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam upaya 

memecahkan masalah yang dihadapi, seorang individu akan melakukan 

langkah-langkah yang terkait dengan proses kognitif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Guilford dkk (Evans : 1992), 

menyimpulkan beberapa fungsi kognitif yang terlibat dalam pemecahan 

masalah: 1. Berfikir cepat tentang karakteristik dari sebuah obyek atau 

situasi; 2. Klasifikasi obyek atau ide; 3. Membentuk atau menyusun 

hubungan antar obyek atau ide ; 4. Berfikir tentang berbagai kemungkinan 

hasilnya; dan 5. Membuat daftar karakteristik dari tujuan dan 

menghasilkan solusi yang logis  

 Pemecahan masalah dibangun oleh konsep-konsep pemecahan dan 

pemecahan masalah. Masalah (problem) adalah suatu situasi yang tak jelas 

jalan pemecahannya yang mengkonfrontasikan individu atau kelompok 

untuk menemukan jawaban. Pemecahan masalah (problem solving) adalah 

upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan 
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pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka memenuhi 

tuntutan situasi yang tak lumrah (Santyasa: 2004).  

Dalam permasalahan penelitian fisika ini, siswa nantinya dituntut 

untuk dapat berpikir secara kreatif dalam menemukan konsep fisika yang 

bersifat kontekstual secara berkelompok.  

2. Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Sanjaya (2012:196) berpendapat bahwa Strategi Pembelajaran 

Inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan 

Secara umum Sanjaya (2012: 199)  mengemukakan bahwa proses 

pembelajaran dengan mengguanakan Strategi Pembelajaran Inkuiri dapat 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

No. Tahap 

Pembela

jaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Orientasi a.   Menjelaskan topik dan 

tujan, yaitu tentang 

peninggalan prasejarah 

b.  Memberikan contoh 

beberapa peninggalan 

prasejarah. 

c.  Membimbing siswa 

untuk melakukan analisis 

terhadap prninggalan 

prasejarah 

d.  Merangsang siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

berkaitan peninggalan 

prasejarah. 

e.  Membimbing untuk 

mengkaji hubungan antar 

data yang ditemukan 

terkait peninggalan 

prasejarah. 

a.  Memahami topik 

dan tujuan tentang 

peninggalan 

prasejarah 

b. Menerima contoh 

beberapa 

peninggalan 

prasejarah. 

c. Melakukan analisis 

terhadap 

prninggalan 

prasejarah. 

 

d. Melakukan tanya 

jawab berkaitan 

peninggalan 

prasejarah. 

 

e.  Mengkaji hubungan 

antar variable/data 

pada contoh kasus 

yang ditemukan 

terkait peninggalan 
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prasejarah. 

2. Merumu

skan 

Masalah 

a.  Membantu siswa 

mengembangkan 

hipotesis terkait 

peninggalan prasejarah. 

b.  Membantu siswa 

menguji kebenaran atas 

data-data yang 

terkumpul terkait dengan 

peninggalan prasejarah. 

c.  Membantu siswa 

mencari fakta/bukti atas 

hipotesis yang diajukan. 

a.  Mengembangkan 

hipotesis terkait 

peninggalan 

prasejarah. 

 

b.  Menguji kebenaran 

data-data dengan 

memanfaatkan 

media yang ada 

(buku, internet) 

c.  Mencari fakta/bukti 

atas hipotesis yang 

diajukan. 

 

3. Merumu

skan 

hipotesis 

a.  Membimbing untuk 

mengklarifikasi dan 

mendefinisikan 

hipotesis. 

b.  Membimbing siswa 

merumuskan hipotesis 

a.  Melakukan 

klarifikasi hipotesis. 

b.  Merumuskan 

hipotesis 

4. Pengump

ulan 

Bukti 

dan 

Fakta 

a.  Membimbing siswa 

untuk mengumpulkan 

fakta dan bukti yang 

dibutuhkan untuk 

mendukung hipotesis 

melalui buku, internet, 

dan sebagainya 

b.  Membimbing siswa 

cara-cara mengumpulkan 

fakta, bukti, data yang 

mendukung hipotesis. 

c. Mendorong siswa 

melakukan untuk belajar 

meverivikasi, 

mengkategorikan data. 

a.  Melakukan 

pengumpulan data, 

fakta, bukti yang 

mendukung 

hipotesis melalui 

buku, internet, dan 

sebagainya 

b.  Mengumpulkan 

fakta, bukti, data 

yang mendukung 

hipotesis. 

c.  Melakukan 

verifikasi, kategori 

data. 

5. Menguji 

Hipotesis 

a.  Membantu siswa 

memperluas hipotesis 

yang diajukan. 

b.  Membantu mengkaji 

kualitas dan kekurangan 

hipotesis. 

c. Meyakinkan siswa atas 

kebenaran/fakta yang 

menjadi jawaban dari 

a.  Memperluas 

hipotesis yang 

diajukan. 

b.  Mengkaji kualitas 

dan kekurangan 

hipotesis. 

c.  Menerima 

kebenaran/fakta 

yang menjadi 
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rumusan hipotesis dan 

dari data-data yang telah 

terkumpul 

jawaban rumusan 

hipotesis dan dari 

data-data yang telah 

terkumpul. 

6. Merumu

skan 

Kesimpu

lan 

a. Membantu siswa 

mengungkapkan 

penyelesaian masalah 

yang dipecahkan, yaitu 

dengan memberikan 

kesimpulan atas 

beberapa hasil uji 

hipotesis 

b.  Membimbing siswa 

untuk mencoba 

mengembangkan 

beberapa kesimpulan. 

c. Membimbing siswa 

untuk menganalisis 

masing-masing 

kesimpulan yang telah 

dibuat. 

d. Membimbing siswa 

untuk memilih 

pemecahan masalah 

yang paling tepat 

a.  Mengungkapkan 

penyelesaian 

masalah yang 

dipecahkan, yaitu 

memberikan 

kesimpulan  atas 

beberapa hasil uji 

hipotesis 

b.  Mengembangkan 

beberapa 

kesimpulan. 

c.  Melakukan analisis 

atas masing-masing 

kesimpulan yang 

telah dibuat. 

d. Melakukan 

pemilihan 

pemecahan masalah 

yang paling tepat 

Dengan strategi pembelajaran inkuiri tersebut, siswa nantinya 

dituntut untuk dapat menemukan pemecahan masalah fisika secara 

kontekstual secara berkelompok. 

3. Media TV Interaktif 

Sadiman (2012: 7) berpendapat bahwa media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. 

Media TV Interaktif dibuat  pada program Ms. Office Powerpoint 

2007 berbasis VBA. Dimana media tersebut terdiri dari beberapa konten, 

seperti kompetensi, materi, simulasi, latihan soal, dan evaluasi. Konten 

tersebut termasuk media interaktif yang dikemas dalam bentuk seperti TV 

sehingga disebut TV Interaktif. Dalam konten evaluasi tersebut digunakan 
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untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dalam materi Gerak 

Melingkar Beraturan dengan soal random sebanyak 10 soal. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan permasalahan yang 

terjadi secara kontekstual yang dimodifikasi dalam bentuk media 

pembelajaran interaktif melalui TV Interaktif. Permasalahan-permasalahan 

yang ada nantinya pada tahap perumusan masalah, siswa diharapkan untuk 

memberikan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis hingga 

menarik kesimpulan secara berkelompok. Siswa akan diberikan 

permasalahan melalui simulasi soal pada media TV Interaktif.   

 

B.  Kerangka berpikir  

Pada  kondisi  awal  guru  menggunakan  model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD tanpa adanya media pembelajaran pada materi Gerak Melingkar 

Beraturan, ternyata  kemampuan pemecahan masalah fisika dinilai rendah. Hal 

ini dipengaruhi oleh konsep materi Gerak Melingkar Beraturan perlu dipahami 

melalui strategi pembelajaran yang efektif dengan kolaboratif media berbasis 

TIK sehingga dinilai dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Untuk itu, diperlukan  inovasi pembelajaran yang  dilakukan  guru  yaitu  

dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Inkuiri. Strategi pembelajaran ini 

dinilai sangat tepat diterapkan karena siswa dituntut untuk menemukan konsep 

fisika. Kemudian perlu didukung dengan bantuan media TV Interaktif sebagai 

media untuk mempermudah siswa dalam menerukan konsep fisika. Media TV 

Interaktif juga sebagai media pendukung dalam mengerjakan evaluasi sehingga 

kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi meningkat. 

 

C.  Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan  kajian  teori  dan  kerangka  berpikir  tersebut,  hipotesis  

penelitian tindakan kelas ini adalah kemampuan pemecahan masalah fisika 

dapat meningkat melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri berbantuan media TV 

Interaktif materi Gerak Melingkar Beraturan pada siswa kelas X TKR 2 SMK 

Diponegoro Lebaksiu. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

A. Setting Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan Mei s.d. Oktober 

tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1)  Menyusun rencana 

kegiatan/proposal, 2)  Menyusun instrumen penelitian,  3) Pengumpulan data 

dengan melakukan tindakan: a) Siklus I, b)  Siklus II, dan sebagainya 4) 

Analisis data, 5) Pembahasan/diskusi, dan   6)  Meyusun laporan hasil 

penelitian. Tempat Penelitian dilakukan di SMK Diponegoro Lebaksiu yang 

beralamat di jalan raya Dukuhlo – Lebaksiu Kab. Tegal. 

 

B. Subjek Penelitian   

Subyek  dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  X TKR 2 SMK 

Diponegoro Lebaksiu Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 36 siswa. 

 

C. Sumber Data  

Sumber data berasal dari 2 sumber yaitu sumber data primer berupa hasil 

tes evaluasi pada TV Interaktif dan sumber data sekunder berupa hasil 

observasi. 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan non 

tes. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

Pedoman observasi; (2) Soal tes, dan; (3)   Dokumen berupa silabus, RPP, 

dan data nilai siswa. 

 

E. Validasi Data 

Validasi data aktivitas belajar menggunakan metode triangulasi, 

maksudnya untuk menetapkan suatu faktor memerlukan lebih dari satu 
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sumber informasi. Sumber tersebut terdiri dari peneliti itu sendiri, kolaborator 

serta siswa. Validasi hasil belajar dilakukan dengan membuat kisi-kisi 

sebelum soal disusun. 

 

F. Analisis Data  

   Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif komparatif 

yaitu dengan membandingkan kemampuan pemecahan masalah pada kondisi 

awal, siklus 1, dan siklus 2.  

 

G. Indikator Kinerja 

    Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : Ketuntasan klasikal mencapai minimal 75%  dengan KKM 

mata pelajaran fisika adalah 75. 

 

H. Rancangan Penelitian  

   Peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri 

dari beberapa siklus hingga penelitian berhasil. Adapun tahapan tindakan yang 

akan dilakukan sebagi berikut: 

 

  Planning     Planning 

Reflecting     Acting   Reflecting     Acting 

  Observing              Observing 

      Siklus 1     Siklus 2   

 

 

Gambar 1. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas  
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I. Jadwal Penelitian 

 

 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1 
Penyusunan 

rencana kegiatan 
V      

2 

Penyusunan 

instrumen 

penelitian 

V      

3 

Pengumpulan data 

dengan melakukan 

tindakan 

V V V V   

4 

Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian. 

    V V 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

 

 A.  Deskripsi Kondisi Awal   

Dalam  kegiatan  belajar  mengajar  pada kondisi awal dengan model 

Konvensional tanpa adanya media pembelajaran. Ternyata model tersebut 

belum mampu membuat hasil belajar siswa menjadi tinggi. Hasil  pengamatan  

menunjukkan  data hasil belajar matematika sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Hasil belajar pada kondisi awal 

Indikator Nilai 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 0 

Nilai rata-rata 60,56 

Jumlah siswa yang tuntas 17 

Jumlah siswa yang belum tuntas 19 

Persentase ketuntasan klasikal 47% 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, maka perlu adanya pemecahan 

masalah yaitu dengan diadakannya penelitian tindakan kelas dengan inovasi 

pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan agar siswa menjadi lebih 

aktif yaitu dengan pemanfaatan media pembelajaran yang efektif agar siswa 

dapat memahami materi secara mudah. Untuk itu, peneliti mencoba 

menerapkan dengan penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri berbantuan 

media TV Interaktif materi Gerak Melingkar Beraturan di kelas X TKR 2 

SMK Diponegoro Lebaksiu tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B.  Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I  

Pada kegiatan ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini, peneliti  menyusun  rencana  pelaksanaan  

pembelajaran  yang  dilengkapi  dengan LKS dan media TV Interaktif. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan dalam 2 x pertemuan yaitu pada hari 

Selasa, 22 Agustus 2017 dan Selasa, 29 Agustus 2017. Pertemuan 

pertama diawali dengan tahap pelaksanaan pembelajaran dengan 

penerapan strategi pembelajaran Inkuiri dengan berbantuan media TV 

Interaktif. Pertemuan kedua melanjutkan proses pembelajaran terutama 

pada tahap presentasi dan pemanfaatan media TV Interaktif pada tahap 

evaluasi. 

Pada tahap awal, guru setelah menjelaskan tujuan pembelajaran 

kemudian guru membagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen 

dengan tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Setelah itu guru membagi 

LKS kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya guru menjelaskan 

aturan main pada penerapan strategi pembelajaran Inkuiri kepada siswa. 

 



13 

 

Gambar 1. 

Guru menjelaskan Materi secara umum 

 

Pada tahap berikutnya, tiap kelompok memahami materi dan 

permasalahan berkaitan dengan Gerak Melingkar Beraturan dengan 

berdiskusi kelompok sesuai dengan topik yang didapat pada LKS dan 

media TV Interaktif. Selanjutnya siswa diberikan bimbingan oleh guru 

dalam merumuskan hipotesis/alternatif jawaban sementara untuk 

menemukan rumus kecepatan sudut dan kecepatan linier. 

Pada tahap selanjutnya, tiap kelompok mengumpulkan bukti-

bukti atau informasi berkaitan dengan pemecahan masalah menentukan 

konsep rumus kecepatan sudut dan kecepatan linier dari berbagai sumber, 

seperti buku, internet, dan sebagainya. 

Lalu siswa menguji hipotesis apakah sudah tepat atau belum 

sesuai dengan hasil pengolahan data yang telah didiskusikan secara 

berkelompok. 

Setiap kelompok menyimpulkan hasil kerjanya dengan 

mempresentasikan di depan kelas. Kemudian guru memberikan 

kesimpulan awal materi yang telah dikerjakan oleh setiap kelompok. 
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Gambar 2. 

Siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas 

 

Guru kemudian memberikan tes evaluasi secara individu pada 

siswa dengan penerapan media TV Interaktif. Dimana, di media tersebut 

siswa disuruh mengerjakan 5 soal dari beberapa soal yang tersedia secara 

acak dengan KKM adalah 75. 

Setelah itu, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari bersama. Kemudian guru memberikan umpan balik dengan 
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pemberian pengayaan dan remedial dari hasil belajar siswa dan tindak 

lanjut dengan pemberian tugas PR. 

 

 

Gambar 3. 

Tampilan awal media TV Interaktif 

 

 
Gambar 4. 

Tampilan Soal Tes media TV Interaktif 

 

3. Observasi 
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Pada tahap ini, hasil pengamatan/observasi dapat dirinci sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Hasil belajar pada siklus I 

Indikator Nilai 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 20 

Nilai rata-rata 73,33 

Jumlah siswa yang tuntas 23 

Jumlah siswa yang belum tuntas 13 

Persentase ketuntasan klasikal 64% 

  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase ketuntasan klasikal 

64% sehingga dinilai belum dapat menjawab indikator kinerja yaitu 

75%.. 

 

 

Gambar 5. 

Aktivitas Tes Evaluasi Siklus 1 
 

 

4. Refleksi 
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Guru membuat refleksi dengan diskusi teman sejawat/kolaborator 

dari hasil pengamatan pada siklus I. Pada tahap ini, guru menyimpulkan 

kekurangan yang terdapat pada siklus I antara lain masih banyak siswa 

yang belum memahami cara penggunaan media TV Interaktif sehingga 

siswa banyak yang bergurau dan tidak serius serta minimnya media TV 

Interaktif yang tersedia sehingga menghambat proses pembelajaran. 

Kemudian dari hasil pengamatan dan tes evaluasi menunjukkan hasil 

belajar belum dapat menjawab dari indikator kinerja yaitu ketuntasan 

klasikal belum mencapai minimal 75%.  

Oleh karena itu, perlu diadakanya tindakan pada siklus berikutnya 

dengan memperbaiki kekurangan pada siklus I dengan mematangkan 

proses perencanaan.  

 

C.  Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 

Pada kegiatan ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini, peneliti  menyusun  rencana  pelaksanaan  

pembelajaran  yang  dilengkapi  dengan LKS, media Pantak Baret, dan 

TV Interaktif. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan dalam 2 x pertemuan yaitu pada hari 

Selasa, 3 September 2017 dan Selasa, 10 September 2017. Pertemuan 

pertama diawali dengan tahap pelaksanaan pembelajaran dengan 

penerapan strategi pembelajaran Inkuiri dengan berbantuan media TV 

Interaktif. Pertemuan kedua melanjutkan proses pembelajaran terutama 

pada tahap presentasi dan pemanfaatan media TV Interaktif pada tahap 

evaluasi. 

Pada tahap awal, guru setelah menjelaskan tujuan pembelajaran 

kemudian guru membagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen 

dengan tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Setelah itu guru membagi 
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LKS kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya guru menjelaskan 

aturan main pada penerapan strategi pembelajaran Inkuiri kepada siswa. 

Pada tahap berikutnya, tiap kelompok memahami materi dan 

permasalahan berkaitan dengan Hubungan antar Roda-roda dengan 

berdiskusi kelompok sesuai dengan topik yang didapat pada LKS dan 

media TV Interaktif. Selanjutnya siswa diberikan bimbingan oleh guru 

dalam merumuskan hipotesis/alternatif jawaban sementara untuk 

menemukan rumus kecepatan sudut dan kecepatan linier. 

 

Gambar 6. 

Aktivitas Pemanfaatann Media TV Interaktif 1 
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Gambar 7. 

Aktivitas Pemanfaatann Media TV Interaktif 2 

 

Pada tahap selanjutnya, tiap kelompok mengumpulkan bukti-

bukti atau informasi berkaitan dengan pemecahan masalah menentukan 

konsep rumus kecepatan sudut dan kecepatan linier dari berbagai sumber, 

seperti buku, internet, dan sebagainya. 

Lalu siswa menguji hipotesis apakah sudah tepat atau belum 

sesuai dengan hasil pengolahan data yang telah didiskusikan secara 

berkelompok. 

Setiap kelompok menyimpulkan hasil kerjanya dengan 

mempresentasikan di depan kelas. Kemudian guru memberikan 

kesimpulan awal materi yang telah dikerjakan oleh setiap kelompok. 

Guru kemudian memberikan tes evaluasi secara individu pada 

siswa dengan penerapan media TV Interaktif. Dimana, di media tersebut 

siswa disuruh mengerjakan 5 soal dari beberapa soal yang tersedia secara 

acak dengan KKM adalah 75. 
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Gambar 8. 

Aktivitas Tes Individu Siklus 2 

 

 

Setelah itu, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari bersama. Kemudian guru memberikan umpan balik dengan 

pemberian pengayaan dan remedial dari hasil belajar siswa dan tindak 

lanjut dengan pemberian tugas PR. 

3. Observasi 

Pada tahap ini, hasil pengamatan/observasi dapat dirinci sebagai 

berikut:  

Tabel 3. Hasil belajar pada siklus II 

Indikator Nilai 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 40 

Nilai rata-rata 81,11 

Jumlah siswa yang tuntas 28 

Jumlah siswa yang belum tuntas 8 

Persentase ketuntasan klasikal 78% 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase ketuntasan 

klasikal 78% sehingga dinilai sudah dapat menjawab indikator kinerja. 

 

Gambar 8. 

Tampilan Hasil Tes Evaluasi media TV Interaktif 

 

4. Refleksi 

Dari hasil pengamatan dan tes evaluasi di atas, hasil tes evaluasi 

menunjukkan bahwa hasil belajar telah menjawab indikator kinerja yaitu 

dengan ketuntasan klasikal minimal 75%. Sehingga tidak perlu untuk 

melanjutkan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

 

D.  Pembahasan Hasil Penelitian AntarSiklus 

Tabel 4. Hasil belajar antarsiklus 

Indikator 
Nilai 

Kondisi Awal 

Nilai 

Siklus I 

Nilai 

Siklus II 

Nilai tertinggi 100 100 100 

Nilai terendah 0 20 40 

Nilai rata-rata 60,56 73,33 81,11 

Jumlah siswa yang tuntas 17 23 28 

Jumlah siswa yang belum tuntas 19 13 8 

Persentase ketuntasan klasikal 47% 64% 78% 

 



22 

 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dengan 

penerapan strategi pembelajaran Inkuiri berbantuan media TV Interaktif 

dari ketuntasan klasikal 47% pada kondisi awal menjadi 64% pada siklus 

I, dan menjadi 78%  pada siklus II.  

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan grafik peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar fisika dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II. 

 

Gambar 4. Grafik peningkatan hasil belajar fisika 

 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari 

ketuntasan klasikal pada kondisi awal ke siklus I sebesar 17% dan dari 

siklis I ke siklus II sebesar 14% .  

Dari hasil pembahasan di atas, hasil pengamatan menunjukkan 

hasil belajar telah menjawab indikator kinerja yaitu dengan ketuntasan 

klasikal minimal 75%.  

Oleh karena itu, penerapan strategi pembelajaran Inkuiri 

berbantuan media TV Interaktif dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah fisika materi Gerak Melingkar Beraturan di kelas  

TKR 2 SMK Diponegoro Lebaksiu tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Inkuiri berbantuan media TV Interaktif dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah fisika materi Gerak Melingkar Beraturan pada 

siswa kelas X TKR 2 SMK Diponegoro Lebaksiu tahun pelajaran 2017/2018. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar dengan penerapan 

strategi pembelajaran Inkuiri berbantuan media TV Interaktif dari ketuntasan 

klasikal 47% pada kondisi awal menjadi 64% pada siklus I, dan menjadi 78%  

pada siklus II. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data pendukung ini, penulis 

menyarankan: 

1. Guru dapat mengembangkan media yang relevan dengan mata pelajaran lain 

kolaboratif dengan model pembelajaran yang lebih efektif. 

2. Guru dapat merancang model pembelajaran yang lebih inovatif dengan 

sebuah permainan yang dikemas dalam model pembelajaran, sehingga 

suasana pembelajaran lebih menyenangkan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus 1 

 
Nama Sekolah  : SMK Diponegoro Lebaksiu 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi Pokok  : Gerak Melingkar   

Kelas / Semester  : X / 1 

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 

 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar kinematika 

dan dinamika benda titik 

 

Kompetensi Dasar : Memahani gerak melingkar dengan laju tetap dan gerak lurus 

dengan percepatan sudut tetap  

  

 

Indikator : 

 

Menjelaskan dan merumuskan kecepatan sudut dan kecepatan 

linier  

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Setelah siswa mempelajari materi dengan metode Inkuiri  Terbimbing berbantuan Media 

TV Interaktif, siswa dapat menjelaskan dan merumuskan kecepatan sudut dan kecepatan 

linier 

II. Materi Ajar 

Kecepatan Sudut dan Kecepatan Linier (Terlampir) 

 

III. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya jawab, Diskusi kelompok, dan Pemberian Tugas 

 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

 

Fase Kegiatan 
Waktu 

(Menit) 

A. 

 

 

 

 

 

B. 

 

Pendahuluan  

1. Guru mengenalkan materi baru tentang Kecepatan sudut 

dan linear pada Gerak Melingkar Beraturan 

2. Guru memberikan appersepsi tentang materi sebelumnya 

tentang Gerak Melingkar Beraturan  

3. Pemberian motivasi siswa dengan pemberian tanya jawab 

Inti  

1. Eksplorasi  

15 

 

 

 

 

 

150 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 

 

a. Guru menjelaskan materi Kecepatan sudut dan linear 

secara umum 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

yang terdiri dari 4-5 orang per kelompok 

c. Guru menjelaskan prosedur penelitian  

d. Guru membagi media LKS dan TV Interaktif kepada 

siswa 

2. Elaborasi 

a. Siswa menerapkan strategi pembelajaran inkuiri 

berbantuan TV Interaktif dengan mengamami 

permasalahan yang ada di LKS 

b. Siswa merumuskan hipetesis/alternatif jawaban 

sementara dari pemecahan masalah tersebut 

c. Siswa diberi bimbingan guru untuk merumuskan 

hipotesis 

d. Siswa mengumpulkan data-data secara luas dari 

berbagai sumber untuk menentukan pemecahan 

masalah 

e. Siswa menguji hipotesis yang telah ditentukan dari 

pengolahan data secara berkelompok 

3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas  

b. Guru memberikan tes evaluasi pada media TV 

Interaktif 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi ajar 

2. Guru memberikan umpan balik berupa pengayaan dan 

remedial 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupan penugasan PR 
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V. Alat / Bahan / Sumber Pembelajaran 

A. Alat / Media  :  TV Interktif 

B. Bahan   : Spidol 

C. Sumber Pembelajaran : Buku Fisika SMK kelas X  Penerbit  Yudistira 

 

VI. Penilaian 

A. Jenis Tagihan   : Tes  

B. Bentuk Istrumen   : Tertulis (pilihan ganda) 

C. Instrumen   : Terlampir 

D. Skor Penilaian   : 5 x 20 = 100 

 

 

Lebaksiu, 1 April 2017 

 Mengetahui :    

 Kepala Sekolah,   Guru Mata Pelajaran, 

 

 



 

5 

 

 

  

 Agusalim, S.Ag.   Dedy Iswanto, S.Pd.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus 2 

 
Nama Sekolah  : SMK Diponegoro Lebaksiu 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi Pokok  : Gerak Melingkar   

Kelas / Semester  : X / 1 

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 

 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar 

kinematika dan dinamika benda titik 

 

Kompetensi Dasar : Memahani gerak melingkar dengan laju tetap dan gerak 

lurus dengan percepatan sudut tetap  

  

 

Indikator : 

 

Menerapkan rumus kecepatan sudut dan kecepatan pada 

hubungan roda-roda  

 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Setelah siswa mempelajari materi dengan metode Inkuiri  Terbimbing 

berbantuan Media TV Interaktif, siswa dapat menerapkan kecepatan sudut dan 

kecepatan pada hubungan roda-roda 

 

II. Materi Ajar 

   Hubungan roda-roda (Terlampir) 

 

III. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya jawab, Diskusi kelompok, dan Pemberian Tugas 

. 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

Fase Kegiatan 
Waktu 

(Menit) 

A. 

 

 

 

 

Pendahuluan  

1. Guru mengenalkan materi baru tentang Hubungan antar 

Roda-roda 

2. Guru memberikan appersepsi tentang materi sebelumnya 

tentang Kecepatan sudut dan kecepatan linier  

15 

 

 

 

 



 

1 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 

 

3. Pemberian motivasi siswa dengan pemberian tanya jawab 

Inti  

1. Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan materi Kecepatan sudut dan linear 

secara umum 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4-5 orang per kelompok 

c. Guru menjelaskan prosedur penelitian  

d. Guru membagi media LKS dan TV Interaktif kepada 

siswa 

2. Elaborasi 

a. Siswa menerapkan strategi pembelajaran inkuiri 

berbantuan TV Interaktif dengan mengamami 

permasalahan yang ada di LKS 

b. Siswa merumuskan hipetesis/alternatif jawaban 

sementara dari pemecahan masalah tersebut 

c. Siswa diberi bimbingan guru untuk merumuskan 

hipotesis 

d. Siswa mengumpulkan data-data secara luas dari 

berbagai sumber untuk menentukan pemecahan 

masalah 

e. Siswa menguji hipotesis yang telah ditentukan dari 

pengolahan data secara berkelompok 

3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di 

depan kelas  

b. Guru memberikan tes evaluasi pada media TV 

Interaktif 

Penutup 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi ajar 

2. Guru memberikan umpan balik berupa pengayaan dan 

remedial 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupan penugasan PR 

 

150 
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VII. Alat / Bahan / Sumber Pembelajaran 

A. Alat / Media   : Media TV Interaktif 

B. Bahan    : Spidol 

C. Sumber Pembelajaran  : Buku Fisika SMK kelas X Penerbit 

Yudistira 

 

VIII. Penilaian 

A. Jenis Tagihan  : Tes  

B. Bentuk Istrumen  : Tertulis  

C. Instrumen  : Terlampir 

D. Skor Penilaian : 5 x 20 = 100 
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Lebaksiu,  1 April 2017 
 

 Mengetahui :    

 Kepala Sekolah,   Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

 

 Agusalim, S.Ag.   Dedy Iswanto, S.Pd. 
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Lampiran  materi: 

 

GERAK MELINGKAR 

 

A. Gerak Melingkar Beraturan. 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai benda-benda yang 

bergerak melingkar. Berputarnya roda mobil, gerakan bumi ataui planet mengelilingi 

atahari, gerakan electron mengelilingi inti atom dan lain-lain merupakan contoh 

gerak melingkar. Benda-benda yang bergerak melingkar posisinya selalu berubah 

terhadap porosnya atau titik pusat lingkaran, dengan demikian perpindahannya dapat 

dinyatakan dalam besaran sudut dan jarak.  

 

Pada gambar ditunjukkan benda yang sedang bergerak melingkar dengan 

jari-jari R. Kedudukan benda berubah-ubah di sepanjang lintasannya dan suatu saat 

benda akan kembali ke titik awalnya. Keadaan ini selalu berulang-ulang sehingga 

gerak melingkar bersifat periodik. Sedangkan arah kecepatan linier benda pada suatu 

titik adalah searah dengan garis singgung lingkaran di titik tersebut atau tegak lurus 

yerhadap jari-jarinya. Jadi, pada gerak melingkar beraturan vektor kecepatan linier 

tidak tetap karena arahnya berubah-ubah, sedangkan kelajuan liniernya (besar 

kecepatan linier) tetap. 
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Posisi benda yang mengalami gerak melingkar suatu saat akan kembali ke 

posisi semula dan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran disebut 

periode dan dilambangkan dengan notasi T.  

Sedangkan jumlah putaran yang ditempuh tiap satu satuan waktu disebut 

frekuensi dan dilambangkan dengan notasi f.  

Hubungan periode (T) dengan frekuensi (f): 

 

 

Keterangan: T = periode (s) 

   f = frekuensi (Hz) 

B.   Kecepatan Sudut dan Kecepatan Linier. 

Seperti telah diterangkan di atas, bahwa perpindahan posisi benda yang 

bergerak melingkar dapat dinyatakan dalam dua besaran yaitu besaran sudut dan 

besaran jarak.  

Dengan demikian pada gerak melingkar dikenal dua jenis kecepatan yaitu 

kecepatan sudut dan kecepatan linier. 

Yang dimasksud dengan kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang 

ditempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut secara matematis dapat ditulis 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: ω = kecepatan sudut (rad/s) 

   θ = sudut yang ditempuh (rad) 

   t = waktu tempuh (s) 

T
fatau

f
T

11
  

t
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Bila waktu tempuh adalah periode (T), maka sudut yang ditempuh sama 

dengan sudut lingkaran yaitu sebesar 3600 atau 2π radian. Dengan demikian 

persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

 

  

Sedangkan yang dimaksud dengan kecepatan linier adalah panjang 

lintasan yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan/kecepatan linier dari suatu 

benda yang bergerak melingkar dapat ditulis secara matematis sebagai berikut: 

 

  

Keterangan: v = kecepatan linier (m/s) 

   s = panjang lintasan yang ditempuh (m) 

   t = waktu tempuh (s) 

Bila waktu tempuh kita pilih periode (T), maka panjang lintasan yang 

ditempuh sama dengan keliling lingkaran yaitu sebesar 2πR (R adalah jari-jari 

lintasan). Dengan demikian persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

fatau
T

atau
t







 2
2

  

t

s
v   

T

R
vatau

t

s
v

2
  



 

6 

 

C. Hubungan antar Roda-roda. 

 

 

Punyakah kalian sepeda motor di rumah? Jika punya, coba kalian 

amati sistem gerak pada sepeda motor tersebut. Sebuah sepeda motor 

memiliki 3 komponen gerak utama yang berbentuk bundar yaitu transmisi, 

roda, gir depan dan gir belakang. Komponen gerak tersebut saling 

berhubungan membentuk sistem dan dinamakan hubungan roda-roda. Lalu 

bagaimanakah cara kerja sepeda motor tersebut? 

Pada sistem gerak sepeda motor terdapat dua hubungan yang 

berbeda. Hubungan pertama adalah sistem transmisi antar gir saling 

bersinggungan sehingga dinamakan saling bersinggungan. Hubungan kedua 

http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/05/pengertian-jenis-contoh-gerak.html
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adalah antara gir belakang dengan roda yang berada pada satu pusat atau as 

dan dinamakan hubungan roda-roda sepusat (seporos). Sedangkan 

hubungan yang ketiga adalah antara gir belakang dengan gir depan yang 

dihubungkan dengan tali (rantai), hubungan ini dinamakan hubungan roda-

rada yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai. 

1. Sepusat  

 

Gambar di atas adalah contoh ilustrasi hubungan roda-roda satu 

poros atau satu pusat seperti hubungan roda pada gir belakang dengan roda 

belakang sepeda motor. Jadi anggap saja dua lingkaran di atas adalah gir dan 

roda sepeda. Pada saat sepeda bergerak maju, roda belakang berputar searah 

jarum jam. Demikian pula dengan gir belakang. 

Setelah selang waktu tertentu, gir belakang dan roda menempuh 

posisi sudut yang sama. Ini berarti, kecepatan sudut gir belakang dan roda 

belakang adalah sama. Jadi, pada roda-roda yang sepusat berlaku rumus atau 

persamaan sebagai berikut: 

 

http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/06/posisi-sudut-gerak-melingkar.html
https://4.bp.blogspot.com/-ykQIEbUT3tY/WUBggGypKKI/AAAAAAAABBI/eM6-sb8m_zgF-wi2MM0op160J7lKiUk7QCEwYBhgL/s1600/hubungan+roda+satu+poros.jpg
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ωA = ωB  
 

 

vA 

= 

vB  Keterangan: 

RA RB  ω = kecepatan sudut (rad/s) 

vA 

= 

RA  v = kecepatan linear (m/s) 

vB RB  R = jari-jari (m) 

 

2. Dihubungkan dengan Rantai atau sabuk 

 

 

Gambar di atas adalah contoh ilustrasi hubungan roda-roda yang 

dihubungkan dengan sabuk atau rantai seperti hubungan roda pada gir 

belakang dengan gir depan sepeda motor. Jadi anggap saja dua lingkaran di 

atas adalah gir belakang dan gir depan sepeda. Ketika sepeda bergerak maju, 

gir depan dan gir belakang akan berputar searah jarum jam. Sehingga dapat 

dikatakan arah kecepatan sudut kedua gir adalah sama. 

Dari pengertian kecepatan linear, kalian tahu bahwa arah kecepatan 

linear selalu menyinggung lingkaran. Rantai atau tali yang digunakan untuk 

http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/06/kecepatan-sudut-gerak-melingkar.html
http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/06/kecepatan-linear-gerak-melingkar.html
https://1.bp.blogspot.com/-kHevqgCTjVY/WUBgek_cpRI/AAAAAAAABA8/eJMmopGdyD8ZOLlHOYetHzN_uGB5XdUIQCEwYBhgL/s1600/hubungan+roda+dengan+rantai.jpg
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menghubungkan gir belakang dan gir depan, dipasang pada sebelah luar 

setiap gir. Pada saat bergerak, kecepatan rantai atau tali menyinggung bagian 

luar gir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arah dan besar kecepatan linear 

(tangensial) pada dua roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai adalah 

sama. Sehingga berlaku persamaan sebagai berikut: 

vA = vB  Keterangan: 

ωARA = ωBRB  ω = kecepatan sudut (rad/s) 

    v = kecepatan linear (m/s) 

 R = jari-jari (m) 

3. Saling bersinggungan 

 

Hubungan roda-roda yang bersinggungan dapat kalian jumpai pada 

mesin transmisi sepeda motor, dimana mesin jam tersebut menggunakan 

roda-roda bergerigi yang saling bersinggungan satu sama lain. Jika kalian 

tidak percaya, silahkan kalian bongkar jam dinding atau jam tangan analog 

kalian. Gambar di atas adalah contoh ilustrasi dua roda yang bersinggungan. 

Jika roda yang lebih besar berputar searah jarum jam, maka roda 

yang lebih kecil akan berputar berlawanan arah jarum jam sehingga dapat 

dikatakan arah kecepatan sudut pada dua roda yang bersinggungan adalah 

https://4.bp.blogspot.com/-kbbPBeQfTu0/WUBge5Dc5DI/AAAAAAAABBA/Kx_oo5_i_lUwfGii9t3579e-baXN5sufgCEwYBhgL/s1600/hubungan+roda+bersinggungan.jpg
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berlawanan. Akan tetapi, pada titik persinggungan, besar kecepatan linear 

kedua roda adalah sama. Sedangkan kecepatan angulernya akan berbeda, 

bergantung pada jari-jari masing-masing roda atau jumlah gir yang 

dimilikinya. Jadi pada dua roda yang saling bersinggungan berlaku 

persamaan berikut: 

vA = vB  Keterangan: 

ωARA = ωBRB  ω = kecepatan sudut (rad/s) 

    v = kecepatan linear (m/s) 

 R = jari-jari (m) 
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Lampiran: 

LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 1 

 

Tujuan pembelajaran :  

Setelah siswa mempelajari materi dengan metode Inkuiri  Terbimbing berbantuan 

Media TV Interaktif, siswa dapat: Menjelaskan dan merumuskan kecepatan sudut 

dan kecepatan pada hubungan roda-roda 

Materi   :  

Kecepatan Sudut dan Kecepatan Linier 

 

Kelompok  : …………………….. 

Nama Anggota : …………………….. 

  …………………….. 

  …………………….. 

  …………………….. 

  …………………….. 

Perhatikan gambar berikut ini! 

 

Seperti telah diterangkan di atas, bahwa perpindahan posisi benda yang 

bergerak melingkar dapat dinyatakan dalam dua besaran yaitu besaran sudut dan 

besaran jarak.  
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Dengan demikian pada gerak melingkar dikenal dua jenis kecepatan yaitu 

kecepatan sudut dan kecepatan linier. 

Yang dimasksud dengan kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang 

ditempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut secara matematis dapat ditulis 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: ω = kecepatan sudut (rad/s) 

   θ = sudut yang ditempuh (rad) 

   t = waktu tempuh (s) 

Bila waktu tempuh adalah periode (T), maka sudut yang ditempuh sama 

dengan sudut lingkaran yaitu sebesar 3600 atau 2π radian. Dengan demikian 

persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

 

  

Sedangkan yang dimaksud dengan kecepatan linier adalah panjang 

lintasan yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan/kecepatan linier dari suatu 

benda yang bergerak melingkar dapat ditulis secara matematis sebagai berikut: 

 

  

Keterangan: v = kecepatan linier (m/s) 

   s = panjang lintasan yang ditempuh (m) 

   t = waktu tempuh (s) 

t


   

fatau
T

atau
t
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2

  

t

s
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Bila waktu tempuh kita pilih periode (T), maka panjang lintasan yang 

ditempuh sama dengan keliling lingkaran yaitu sebesar 2πR (R adalah jari-jari 

lintasan). Dengan demikian persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

 

  

Gambar di atas melukiskan bahwa benda P bergerak melingkar 

dengan jari-jari R dari titik A ke titik B dengan kecepatan linier v dan 

kecepatan sudut ω. Jika posisi sudut sangat kecil, yaitu Δθ, karena selang 

waktu (Δt) yang digunakan sangat kecil, lintasan busurnya juga sangat kecil, 

yaitu Δs , sehingga persamaan hubungan antara posisi sudut dengan 

lintasannya berubah menjadi: 

R

s
  atau 

Δs = Δθ.R 

Jika persamaan tersebut dibagi dengan selang waktu Δt, diperoleh: 

R
tt

s
.

.








 
 

Jika Δt kecil maka persamaan tersebut menjadi: 

R
tt

s
.

.








 
 

T

R
vatau

t

s
v

2
  

http://mafia.mafiaol.com/2016/10/posisi-sudut-pada-gerak-melingkar.html
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Rv .         atau          R

v


 

dengan: 

v = kecepatan linier (m/s) 

ω = kecepatan sudut (rad/s) 

R = jari-jari lintasan (m) 

Jadi antara kecepatan sudut dengan laju linier memiliki 

hubungan yang berbanding lurus, jika kecepatan linier suatu benda yang 

bergerak melingkar makin besar maka kecepatan sudutnya makin besar 

juga, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat kita contohkan pada saat 

mengayuh sepeda. Semakin cepat kita mengayuh sepeda maka 

kecepatan sudutnya akan bertambah. Jika kecepatan sudut bertambah 

maka laju linier sepeda akan bertambah. 

Tugas Kelompok : 

1. Sebuah roda berdiameter 60 cm, berputar pada 120 rpm (rotasi per menit). 

Tentukan:  

a. Frekuensi 

b. Periode 

c. Kecepatan sudut 

d. Kecepatan linier 

2. Sebuah roda berdiameter 40 cm, berputar pada 180 rpm (rotasi per menit). 

Tentukan:  

http://mafia.mafiaol.com/2016/10/periode-dan-frekuensi-pada-gerak.html
http://mafia.mafiaol.com/2016/10/periode-dan-frekuensi-pada-gerak.html
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a. Frekuensi 

b. Periode 

c. Kecepatan sudut 

d. Kecepatan linier 

Jawab: 

  

http://mafia.mafiaol.com/2016/10/periode-dan-frekuensi-pada-gerak.html
http://mafia.mafiaol.com/2016/10/periode-dan-frekuensi-pada-gerak.html
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LEMBAR KERJA SISWA 

Siklus 2 

 

Tujuan pembelajaran :  

Setelah siswa mempelajari materi dengan metode Inkuiri  Terbimbing berbantuan 

Media TV Interaktif, siswa dapat: Menerapkan rumus kecepatan sudut dan 

kecepatan linier pada hubungan roda-roda 

Materi   :  

Hubungan antar Roda-roda 

 

Kelompok  : …………………….. 

Nama Anggota : …………………….. 

  …………………….. 

  …………………….. 

  …………………….. 

  …………………….. 

 

 



 

18 

 

 

Punyakah kalian sepeda motor di rumah? Jika punya, coba kalian amati sistem 

gerak pada sepeda motor tersebut. Sebuah sepeda motor memiliki 3 komponen 

gerak utama yang berbentuk bundar yaitu transmisi, roda, gir depan dan gir 

belakang. Komponen gerak tersebut saling berhubungan membentuk sistem dan 

dinamakan hubungan roda-roda. Lalu bagaimanakah cara kerja sepeda motor 

tersebut? 

Pada sistem gerak sepeda motor terdapat dua hubungan yang berbeda. Hubungan 

pertama adalah sistem transmisi antar gir saling bersinggungan sehingga 

dinamakan saling bersinggungan. Hubungan kedua adalah antara gir belakang 

dengan roda yang berada pada satu pusat atau as dan dinamakan hubungan roda-

roda sepusat (seporos). Sedangkan hubungan yang ketiga adalah antara gir 

belakang dengan gir depan yang dihubungkan dengan tali (rantai), hubungan ini 

dinamakan hubungan roda-rada yang dihubungkan dengan sabuk atau 

rantai. 

4. Sepusat  

http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/05/pengertian-jenis-contoh-gerak.html


 

19 

 

 

Gambar di atas adalah contoh ilustrasi hubungan roda-roda satu poros atau satu 

pusat seperti hubungan roda pada gir belakang dengan roda belakang sepeda 

motor. Jadi anggap saja dua lingkaran di atas adalah gir dan roda sepeda. Pada 

saat sepeda bergerak maju, roda belakang berputar searah jarum jam. Demikian 

pula dengan gir belakang. 

Setelah selang waktu tertentu, gir belakang dan roda menempuh posisi sudut yang 

sama. Ini berarti, kecepatan sudut gir belakang dan roda belakang adalah sama. 

Jadi, pada roda-roda yang sepusat berlaku rumus atau persamaan sebagai berikut: 

 

ωA = ωB  
 

 

vA 

= 

vB  Keterangan: 

RA RB  ω = kecepatan sudut (rad/s) 

vA 

= 

RA  v = kecepatan linear (m/s) 

vB RB  R = jari-jari (m) 

Contoh : 

Dua buah roda A dan B yang berada pada satu poros sesuai dengan gambar di 

bawah memiliki jari-jari 4 m dan 5 m, seperti yang terlihat pada gambar dibawah 

ini. Jika kecepatan linear roda A adalah 20 m/s, tentukan kecepatan linier roda B.  

…  m/s 

http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/06/posisi-sudut-gerak-melingkar.html
https://4.bp.blogspot.com/-ykQIEbUT3tY/WUBggGypKKI/AAAAAAAABBI/eM6-sb8m_zgF-wi2MM0op160J7lKiUk7QCEwYBhgL/s1600/hubungan+roda+satu+poros.jpg
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Jawab :  

 

 

 

 

 

5. Dihubungkan dengan Rantai atau sabuk 

 

 

Gambar di atas adalah contoh ilustrasi hubungan roda-roda yang dihubungkan 

dengan sabuk atau rantai seperti hubungan roda pada gir belakang dengan gir 

depan sepeda motor. Jadi anggap saja dua lingkaran di atas adalah gir belakang 

dan gir depan sepeda. Ketika sepeda bergerak maju, gir depan dan gir belakang 

akan berputar searah jarum jam. Sehingga dapat dikatakan arah kecepatan sudut 

kedua gir adalah sama. 

Dari pengertian kecepatan linear, kalian tahu bahwa arah kecepatan linear selalu 

menyinggung lingkaran. Rantai atau tali yang digunakan untuk menghubungkan 

gir belakang dan gir depan, dipasang pada sebelah luar setiap gir. Pada saat 

http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/06/kecepatan-sudut-gerak-melingkar.html
http://blogmipa-fisika.blogspot.co.id/2017/06/kecepatan-linear-gerak-melingkar.html
https://1.bp.blogspot.com/-kHevqgCTjVY/WUBgek_cpRI/AAAAAAAABA8/eJMmopGdyD8ZOLlHOYetHzN_uGB5XdUIQCEwYBhgL/s1600/hubungan+roda+dengan+rantai.jpg
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bergerak, kecepatan rantai atau tali menyinggung bagian luar gir. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa arah dan besar kecepatan linear (tangensial) pada dua roda 

yang dihubungkan dengan tali atau rantai adalah sama. Sehingga berlaku 

persamaan sebagai berikut: 

vA = vB  Keterangan: 

ωARA = ωBRB  ω = kecepatan sudut (rad/s) 

    v = kecepatan linear (m/s) 

 R = jari-jari (m) 

Contoh:  

Dua buah roda dihubungkan dengan rantai sesuai dengan gambar di bawah. Roda 

yang lebih kecil dengan jari-jari 6 m diputar pada 5 rad/s. Jika jari-jari roda yang 

lebih besar adalah 10 m, berapakah kecepatan sudut pada roda yang lebih besar… 

rad/s 

Jawab : 
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6. Saling bersinggungan 

 

Hubungan roda-roda yang bersinggungan dapat kalian jumpai pada mesin 

transmisi sepeda motor, dimana mesin jam tersebut menggunakan roda-roda 

bergerigi yang saling bersinggungan satu sama lain. Jika kalian tidak percaya, 

silahkan kalian bongkar jam dinding atau jam tangan analog kalian. Gambar di 

atas adalah contoh ilustrasi dua roda yang bersinggungan. 

Jika roda yang lebih besar berputar searah jarum jam, maka roda yang lebih kecil 

akan berputar berlawanan arah jarum jam sehingga dapat dikatakan arah 

kecepatan sudut pada dua roda yang bersinggungan adalah berlawanan. Akan 

tetapi, pada titik persinggungan, besar kecepatan linear kedua roda adalah sama. 

Sedangkan kecepatan angulernya akan berbeda, bergantung pada jari-jari masing-

masing roda atau jumlah gir yang dimilikinya. Jadi pada dua roda yang saling 

bersinggungan berlaku persamaan berikut: 

vA = vB  Keterangan: 

ωARA = ωBRB  ω = kecepatan sudut (rad/s) 

    v = kecepatan linear (m/s) 

 R = jari-jari (m) 

 

Dua buah silinder bersinggungan satu sama lain sesuai dengan gambar di bawah. 

Dengan jari-jari dari masing-masing silinder sebesar RA = 10 m dan RB = 8 m. 

https://4.bp.blogspot.com/-kbbPBeQfTu0/WUBge5Dc5DI/AAAAAAAABBA/Kx_oo5_i_lUwfGii9t3579e-baXN5sufgCEwYBhgL/s1600/hubungan+roda+bersinggungan.jpg
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Silinder B dihubungkan pada mesin penggerak sehingga dapat berputar dengan 

kecepatan sudut tetap 4 rad/s. Tentukan kecepatan sudut pada silinder A … rad/s 

Jawab : 

 

 

 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-nQFojsqXzjo/V4ON2BhBjlI/AAAAAAAARYI/MRgFQJ3Kzmgq7mpL1rhqz3dt5c7Htu_UACLcB/s1600/Roda+bersinggungan.jpg
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