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ABSTRAK 

 

 

 

 Ardinansyah, Meningkatkan Kreativitas Belajar IPA Fisika Melalui 

Model Pembelajaran Think Talk Write, Materi Pelajaran Memahami Wujud dan 

Perubahannya Kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong Kabupaten Kutai 

Kartanegara,  Tahun Pelajaran 2012/2013 

Tujuan dalam penelitian tindakan kelas adalah : 1) Untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA Fisika  melalui model pembelajaran Think Talk Write materi pelajaran 

memahami wujud dan perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong  

Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013; 2) Untuk mengetahui  

kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar IPA Fisika  melalui model 

pembelajaran Think Talk Write, materi pelajaran memahami wujud dan 

perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai 

Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013; 3) Untuk meningkatkan kreativitas 

belajar IPA Fisika  melalui model pembelajaran Think Talk Write, materi 

pelajaran memahami wujud dan perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN 

Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan (action research) sebanyak 

dua  putaran. Setiap putaran melalui tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan refleksi. 

Subjek penelitian adalah peserta didik peserta didik kelas VIIA M Ts Negeri  

Tenggarong dengan jumlah peserta didik 36 dan guru yang mengampu mata 

pelajaran tersebut. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi 

kegiatan belajar mengajar dan kreativitas belajar. 

Hasil penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut : 1) Hasil belajar peserta 

didik ditunjukkan dari 36 peserta didik ternyata pada siklus I rata-rata hasil belajar 

74 meningkat pada siklus II rata-rata 81, dari 36 peserta didik yang diteliti 

ternyata pada siklus I ketuntansan 55,6% meningkat pada siklus II menjadi 86,1%. 

Pada siklus II ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal telah tercapai; 2) 

Kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran Think Talk Write pada siklus I dengan rata-rata skor 2,5 (kategori 

kurang) pada siklus II meningkat menjadi rata-rata 3,8 (kategori baik); 3) 

Kreativitas peserta didik dalam kegiatan pelajaran IPA-Fisika mengalami 

kenaikan dimana pada siklus I rata-rata kreativitas belajar peserta didik 39,0% 

(kategori kurang kreatif) pada siklus II kreativitas belajar meningkat menjadi rata-

rata 86,4% (kategori kreatif).  

Ternyata model pembelajaran Think Talk Write  sangat bagus bagi peserta 

didik untuk berpikir kreatif dengan ditunjukkan peserta didik mau membaca, 

memecahkan masalah dan membuat catatan sesuai pikiran dan bahasanya (think), 

peserta didik berani berbicara mengemukakan pendapat, ide dan gagasan serta 

berani menjawab dan berargumentasi dengan baik (talk) dan peserta didik mampu 

menulis, merangkum, dan menunjukkan/memaparkan hasil kerja di depan kelas 

(write) 

  

 



© guruvalah.20m.com                                                                                                iv 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadhirat Allah SWT. yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya sehingga setelah melalui kegiatan yang cukup panjang 

Penelitian Tindakan Kelas  ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga 

dilimpahkan kepada  junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan untuk 

mengatasi masalah yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, yaitu lemahnya 

proses belajar dan pelaksanaan pelajaran yang masih didominasi oleh guru 

(teacher centered). Kenyataan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Dalam 

KTSP guru lebih leluasa merancang pengalaman belajar untuk setiap mata 

pelajaran sesuai dengan satuan pendidikan, karakteristik sekolah/daerah maupun 

karakteristik peserta didik. Demikian juga sistem penilaian yang dikembangkan 

disesuaikan dengan indikator untuk mata pelajaran tertentu. 

 Proses belajar pada mata pelajaran sains, salah satunya mata pelajaran 

IPA-Fisika saat ini belum mampu mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk berpikir kritis dan sistematis. Mata pelajaran IPA-Fisika masih dianggap 

sulit oleh peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

fisika banyak yang rendah.  Berbagai macam metode dan model pembelajaran  

telah di coba untuk menarik perhatian peserta didik dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Melalui variasi metode dan model pembelajaran di kelas 

diharapkan ada peningkatan kualitas pembelajaran, peserta didik semakin 

termotivasi dalam  belajar, daya kreativitas akan semakin meningkat.    

 Standar Kompetensi : memahami wujud dan perubahannya yang diajarkan 

di kelas VII Semester 1 adalah materi yang berisi banyak pemahaman dan 

percobaan sehingga peserta didik banyak yang kurang berminat terhadap materi 

ini, peserta didik kurang termotivasi untuk belajar. Selain itu kondisi peserta didik 

kelas VIIA MTsN Tenggarong berjumlah 36 peserta didik relatif  heterogen, baik  

dari segi ekonomi, kemampuan akademik, kreativitas maupun sarana yang 

dimilikinya. Setiap peserta didik sudah memiliki buku pelajaran fisika, tapi minat 

untuk membaca peserta didik sangat rendah. Kemampuan peserta didik untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan juga rendah, dari 36 peserta didik yang mau 

bertanya hanya  10 (27,7%) peserta didik yang aktif, sedang yang mau menjawab 

pertanyaan guru hanya 12 (33%) peserta didik. Ini berartti selebihnya adalah 

peserta didik yang pasif, diam atau hanya menjadi pendengar saja. Dari kenyataan 

ini menunjukkan bahwa kreativitas peserta didik masih rendah yaitu kreativitas 

dalam berpikir, bertanya dan menjawab pertanyaan.  

 Saat ini, hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran IPA-

Fisika masih rendah. Dari data ulangan materi pelajaran terdahulu dari 36 peserta 

didik hanya 50% yang tuntas dengan standar KKM=75. Rendahnya hasil belajar 

IPA-Fisika peserta didik disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya 

pengemasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran masih didasarkan pada 

asumsi bahwa pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru 

kepikiran peserta didik belum sebagai keterampilan berproses dan membangun 

pengetahuan yang lebih bermakna. Cara pembelajaran melalui ceramah yang 

dilakukan guru hanya mengaktifkan ingatan jangka pendek peserta didik dan tidak 
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memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik 

tidak memahami apa yang telah diajarkan.   

 Tindakan yang harus dilakukan  untuk mengatasi permasalahan ini adalah 

dengan inovasi pembelajaran menggunakan metode kooperatif model 

pembelajaran Think Talk Write khususnya pada materi pemahaman wujud dan 

perubahannya, sebagai suatu usaha  meningkatkan kreatvitas peserta didik dalam 

pembelajaran fisika melalui penelitian tindakan kelas. Model pembelajaran Think 

Talk Write merupakan suatu strategi yang memfasilitasi  latihan berbahasa secara 

lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar.  Model pembelajaran Think Talk 

Write didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. 

Model pembelajaran Think Talk Write  dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan mengesankan, keberanian, kebermaknaan dalam 

pembelajaran, sosial, demokrasi, penanaman konsep yang melekat dari hasil 

penyelidikan, penyimpulan serta dapat meningkatkan kreativitas peserta didik 

dalam belajar membangkitkan minat dan partisipasi, serta meningkatkan 

pemahaman dan daya ingat. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah 

dalam kegiatan belajar mengajar fisika adalah kurangnya kreativitas peserta didik 

dan rendahnya kemampuan peserta didik untuk bertanya dan  menjawab 

pertanyaan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Rendahnya kreativitas peserta didik dalam belajar IPA Fisika kelas VII 

semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

2. Rendahnya sarana belajar peserta didik dalam belajar IPA Fisika kelas VII 

semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

3. Rendahnya kemampuan bertanya peserta didik dalam belajar IPA Fisika kelas 

VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

4. Rendahnya kemampuan menjawab pertanyaan peserta didik dalam belajar 

IPA Fisika kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai 

Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013 

5. Rendahnya hasil belajar peserta didik dalam belajar IPA Fisika kelas VII 

semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

 

 C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah :  

1. Bagaimana meningkatkan hasil belajar IPA Fisika  melalui model pembelajaran 

Think Talk Write materi pelajaran memahami wujud dan perubahannya  kelas 

VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 
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2. Bagaimana kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar IPA Fisika  

melalui model pembelajaran Think Talk Write, materi pelajaran memahami 

wujud dan perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong  

Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013? 

3. Bagaimana meningkatkan kreativitas belajar IPA Fisika  melalui model 

pembelajaran Think Talk Write, materi pelajaran memahami wujud dan 

perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai 

Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

D. Pemecahan Masalah 

Dalam rangka memecahkan masalah rendahnya kreativitas kreativitas dan 

belajar IPA Fisika  melalui model pembelajaran Think Talk Write, materi 

pelajaran memahami wujud dan perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN 

Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA Fisika  melalui model pembelajaran 

Think Talk Write materi pelajaran memahami wujud dan perubahannya  kelas 

VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun 

Pelajaran 2012/2013  

2.  Untuk mengetahui  kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar IPA 

Fisika  melalui model pembelajaran Think Talk Write, materi pelajaran 

memahami wujud dan perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN 

Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013  

2. Untuk meningkatkan kreativitas belajar IPA Fisika  melalui model 

pembelajaran Think Talk Write, materi pelajaran memahami wujud dan 

perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai 

Kartanegara  Tahun Pelajaran 2012/2013 

. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang masalah 

yang dihadapi dan diharapkan mempunyai manfaat bagi yang berkepentingan. 

Penelitian ini berguna:    

 

Bagi peserta didik: 

1. Meningkatkan kreativitas peserta didik dalam belajar IPA Fisika kelas VII di 

MTsN Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. 

2. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam melakukan praktik IPA Fisika 

kelas VII di MTsN Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. 

3. Peserta didik agar dapat berkembang  aspek pengetahuan (kognitif), sikap 

(affektif), dan keterampilan (psikomotor) setelah menerima pelajaran. 
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Bagi Guru: 

1. Guru meningkat kemampuannya dalam kegiatan belajar mengajar model 

pembelajaran Think Talk Write, materi pelajaran memahami wujud dan 

perubahannya  kelas VII semester 1 di MTsN Tenggarong  Kabupaten Kutai 

Kartanegara . 

2. Guru dapat mendorong kreativitas dan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dengan penelitian tindakan kelas pada pelajaran IPA Fisika dengan 

model pembelajaran Think Talk Write 

3. Memberikan masukan bagi MTsN Tenggarong dalam menyiapkan dan 

menyusun pola pengajaran untuk mata pelajaran IPA-Fisika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Model Pembelajaran Think Talk Write 

Pembelajaran model Think Talk Write (TTW) diperkenalkan oleh Huinker 

dan Laughin  (dalam Ansari, 2003:36). Teknik  ini pada dasarnya dibangun  

melalui berpikir, berbicara, dan menulis. Alur TTW dimulai dari  keterlibatan 

siswa dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya  sendiri setelah proses 

membaca, selanjutnya berbicara dan  membagi ide (sharing) dengan temannya 

sebelum menulis. Suasana seperti ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok 

heterogen antara 3-5 orang siswa. Dalam kelompok ini siswa  diminta membaca, 

membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengar, dan membagi ide bersama 

teman, kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.  

Pembelajaran model Think Talk Write (TTW) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dapat merangsang siswa untuk menjadi lebih aktif 

dalam mengkonstruk atau membangun pemahamannya secara mandiri. Model ini 

lebih dikenal dengan pembelajaran individu dalam kelompok. Kelebihan dari 

model ini adalah memiliki tahapan-tahapan yang tidak terlalu sulit dan rumit bagi 

siswa SMP, sehingga dapat memudahkan siswa dalam menulis suatu karya tulis 

ilmiah (makalah).  

Pembelajaran model Think Talk Write (TTW) dimulai dengan bagaimana 

siswa memikirkan penyelesaian suatu tugas atau masalah, kemudian diikuti 

dengan mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui forum diskusi, dan 

akhirnya melalui forum diskusi tersebut siswa dapat menuliskan kembali hasil 

pemikirannya. Aktivitas berpikir, berbicara, dan menulis adalah salah satu bentuk 

aktivitas belajar-mengajar matematika yang memberikan peluang kepada siswa 

untuk berpartisipasi aktif.  

Adapun prosedur pembelajaran model Think Talk Write (TTW) adalah :  

1. Think (Berpikir)  

Aktivitas berpikir siswa dapat terlihat dari proses membaca suatu teks 

soal, kemudian membuat catatan kecil dari apa yang telah dibaca. Catatan siswa 

tersebut dibuat dengan bahasanya sendiri, berupa apa yang diketahui, dan tidak 

diketahui dari teks  soal, serta bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah. 

Menurut Wiedehold (dalam Ansari, 2003:36) membuat catatan  berarti 

menganalisis tujuan isi teks dan memeriksa bahan-bahan yang ditulis. Selain itu, 

belajar rutin membuat/ menulis catatan setelah membaca, dapat merangsang 

aktivitas berpikir sebelum, selama, dan setelah membaca. Membuat catatan dapat  

mempertinggi pengetahuan siswa, bahkan meningkatkan keterampilan berpikir 

dan menulis.   

2. Talk (Berbicara)  

Pada tahap kedua ini, siswa dibagi menjadi beberapa  kelompok. Tiap 

kelompok terdiri atas 3-5 orang siswa yang  heterogen. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam tiap kelompok terdapat kemampuan siswa yang berbeda-beda sehingga 

terdapat siswa yang membantu anggota lain dalam menyelesaikan masalah.  
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Selanjutnya, para siswa berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata 

dan bahasa yang mereka pahami. Siswa menyampaikan  ide yang diperoleh pada 

tahap think kepada teman-teman diskusi sekelompoknya yaitu dengan membahas 

hal-hal yang diketahui dan tidak diketahuinya. Pemahaman dibangun melalui 

interaksinya dalam diskusi. Diskusi diharapkan  dapat menghasilkan solusi atas 

masalah yang ada dalam LKS. Selain itu dalam tahap ini siswa memungkinkan 

untuk terampil berbicara.  

Diskusi yang terjadi pada tahap talk ini merupakan sarana untuk 

mengungkapkan dan merefleksikan pikiran siswa.  

 3. Write (Menulis)  

Tahap yang terakhir adalah write, siswa menuliskan hasil  diskusi pada 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Aktivitas menulis berarti mengkonstruksikan ide, 

karena setelah berdiskusi atau berdialog antarteman, kemudian siswa 

mengungkapkannya ke dalam bentuk tulisan. 

Langkah-langkah Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) adalah sebagai berikut.  

a. Guru membagikan LKS yang memuat soal yang harus dikerjakan oleh 

siswa serta petunjuk pelaksanaannya.  

b. Siswa membaca teks dan membuat catatan kecil berupa hal-hal yang 

diketahui dan tidak diketahuinya (think).  

c. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu kelompok untuk 

membahas sisi catatan kecil (talk).  

d. Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang memuat pemahaman ke 

dalam tulisan argumentasi (write).  

Menurut Silver dan Smith ( dalam Ansari, 2003: 40), peranan dan tugas 

guru dalam mengefektifkan penggunaan teknik Think Talk Write adalah:  

a. mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan keterlibatan, dan 

menantang setiap siswa untuk berpikir;  

b. mendengarkan secara hati-hati ide siswa;  

c. menyuruh siswa mengemukakan ide secara lisan dan  tulisan;  

d. memutuskan apa yang digali dan dibawa siswa dalam  diskusi;  

e. memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasi persoalan-

persoalan, menggunakan model, membimbing dan membiarkan siswa 

berjuang dengan kesulitan;  

f. memonitoring dan menilai partisipasi siwa dalam diskusi  dan 

memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk 

berpartisipasi. 

 

B. Kreativitas Belajar 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di desain agar siswa dapat aktif, 

kreatif dan inovatif  dalam bealajar. Dengan kata lain,  KTSP telah merubah paradigma 

pembelajaran, yaitu dari pembelakaran berpusat di guru (teacher centered)  beralih ke 

pembelajaran berpusat di siswa (student centered). Sikap aktif, kreatif dan inovatif 

terwujud dengan  menempatkan siswa sebagai subyek pendidikan. Peran guru adalah 

sebagai  fasilitator dan bukan sumber utama pembelajaran. Para guru yang peduli dengan 

masalah ini terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai  model yang bervariasi 

agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar 
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Menurut Utami Munandar (2009:25), kreativitas adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-

gagasan baru yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah, atau sebagai 

kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara  unsur-unsur yang 

sudah ada sebelumnya. Menurut Fadelis E. Waruwu yang diterjemahkan oleh 

Monti P Satiadarma (2003: 109), kreativitas merupakan kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata, baik 

dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Conny 

Semiawan (1984:7) mendefinisikan kreativitas ialah kemampuan untuk memberikan 

gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas 

meliputi ciri-ciri aptitude seperti kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan keaslian 

(orisinalitas) dalam pemikiran maupun ciri-ciri non aptitude  seperti rasa ingin tahu, 

senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencri pengalaman baru 
Berdasarkan uraian tentang pengertian kreativitas di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kreativitas adalah adalah potensi daya kreatif pada setiap 

pribadi sebagai suatu bentuk pemikiran dimana individu berusaha menemukan  

hubungan – hubungan yang baru, mendapatkan jawaban, metode atau cara  – cara 

lain dalam menghadapi suatu masalah yang datang dari diri sendiri  berupa hasrat 

dan motivasi yang kuat untuk berekreasi.  

Ada beberapa  hal yang menjadi alasan mengapa kreativitas penting 

dipupuk dan  dikembangkan dalam diri anak sebagaimana diungkapkan oleh 

Utami Munandar (2009:45), yaitu:  1) Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan 

dirinya, dan perwujudan diri termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup 

manusia.  2)  Kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan bentuk pemikiran 

yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal.  

3)  Bersibuk diri secara kreatif dapat memberikan kepuasan kepada individu.  3)  
Kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 

Menurut Utami Munandar (2009 : 71) bahwa ciri-ciri kepribadian kreatif  

yang diharapkan yaitu : 1) Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam, 2)  Sering 

mengajukan pertanyaan yang baik, 3) Memberikan banyak gagasan  atau usul 

terhadap suatu masalah, 4) Bebas dalam menyatakan pendapat, 5) Mempunyai 

rasa keindahan yang dalam, 6) Menonjol dalam salah satu bidang seni, 7) Mampu 

melihat suatu masalah dari berbagai segi/sudut pandang, 8) Mempunyai rasa 

humor yang luas, 9) Mempunyai daya imajinasi, 10) Orisinal dalam ungkapan 

gagasan dan dalam pemecahan masalah.  

Sedang menurut Sund (dalam slameto, 2003: 147-148) menyatakan bahwa 

individu dengan potensi kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri  

sebagai berikut : 1) Hasrat keingintahuan yang cukup besar, 2) Bersikap  terbuka 

terhadap pengalaman baru, 3) panjang akal, 4) Keinginan untuk menemukan dan 

meneliti, 5) Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit, 6) Cenderung 

mencari jawaban yang luas dan memuaskan, 7) Memiliki dedikasi bergairah serta 

aktif dalam melaksanakan tugas, 8) Berpikir fleksibel, 9) Menanggapi pertanyaan 

yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak, 10) Kemampuam 

membuat analisis dan sintesis, 11) Memiliki semangat bertanya serta meneliti, 12) 

Memiliki daya absrtaksi yang cukup baik, dan 13) Memiliki latar belakang 

membaca yang cukup luas.  
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Berdasarkan penjabaran di atas maka dan berdasarkan model pembelajaran 

Think Talk Write dapat disimpulkan 10 indikator kreativitas yaitu: 1) Memberikan 

banyak gagasan  atau usulan terhadap suatu masalah; 2) Menanggapi pendapat 

teman, 3) Mengajukan pertanyaan  kepada pengajar, 4) Memiliki alternatif dalam 

menyelesaikan masalah, 5) Dapat menjawab pertanyaan dengan baik, 6) 

Membahas hal-hal yang diketahui dan tidak diketahuinya, 7) Catatan siswa yang 

dibuat dengan bahasanya sendiri, 8) Menulis hasil kerja kelompok dengan rapi 

dan benar, 9) Lancar dalam mengemukakan ide secara lisan dan  tulisan, 10) 

Lengkap dan rapi dalam memaparkan hasil kerja kelompok 

 

C. Hakikat  IPA-Fisika 

  Dalam kurikulum KTSP bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. 

  IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.  

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk menjaga dan memelihara 

kelestarian lingkungan.  Di tingkat SMP/MTs diharapkan ada penekanan 

pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi,  dan masyarakat) secara 

terpadu yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat 

suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara 

bijaksana.   

  Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SMP/MTs menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah.  

  Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SMP/MTs 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik 

untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru.Mata pelajaran IPA di SMP/MTs bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan keyakinan terhadap 
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kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaanNya; 2) Mengembangkan pemahaman tentang berbagai 

macam gejala alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 3) Mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif, dan kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat; 4) Melakukan 

inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak  

ilmiah serta berkomunikasi; 5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta 

dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan serta sumber daya 

alam; 6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan: 7) Meningkatkan pengetahuan, 

konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan  ke 

jenjang selanjutnya. 

Bahan kajian IPA untuk SMP/MTs merupakan kelanjutan bahan kajian IPA 

SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 1) Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan; 2) Materi dan Sifatnya; 3) Energi dan Perubahannya; 4) Bumi dan 

Alam Semesta 

Masalahnya pelajaran fisika di sekolah-sekolah pendidikan umum dirasa 

berat, kurang menarik, tidak aktual dan terlalu banyak eksperimen, sebagaimana 

dikemukakan  oleh Herbert Druxes, et al (1986:27) diuraikan secara singkat :  1) 

Fisika “tidak disukai” yaitu masih banyak dipertanyakan kegunaan hasil fisika 

bagi manusia, anggapan fisika sebagai ilmu pengalaman terurai secara murni 

sehingga hasil dan pernyataannya juga dianggap tidak mempunyai arti dalam 

gambaran dunia; 2) Fisika itu berat, yaitu adanya pengertian dan model yang 

hampir tak ada hubungannya dengan dunia kita yang dapat diindera dan diamati. 

Sebagai contoh, untuk menjelaskan dalam menjelaskan gejala relativitas, orang 

berbicara tentang pelbagai partikel elementer, yang terdiri atas kuark dan gluon, 

bahan ini termasuk ke dalam “keluarga-keluarga”  tertentu dan mempunyai sifat-

sifat yang “khas” dan membuatnya abstrak, tak tampak; 3) Pelajaran fisika tidak 

“aktual” yaitu pelajaran fisika tidak memuat rencana yang peristiwa-peristiwa 

fisika yang sedang terjadi . Misalnya dalam surat kabar terdapat berita tentang 

penyediaan energi dan kekurangannya, tentang energi inti dan tenaga atom, 

tentang radioaktivitas dan pencemaran CO2 dalam atmosfer., Pelajaran fisika baru 

aktual bila peserta didik menyadari bahwa mereka dengan yang dipelajari itu 

dapat mulai  dengan sesuatu dalam pekerjaan dan waktu senggang; 4)  Pelajaran 

fisika itu eksperimental yaitu pelajaran fisika oleh guru harus dibarengi dengan 

percobaan di depan kelas dan dilaboratorium oleh peserta didik. Dengan demikian 

terdapat pemberatan cukup besar bagi pengajar/guru.  

 

D. Hasil Belajar  IPA-Fisika 

  Menurut Zaenal Arifin (2009:12), hasil belajar merupakan gambaran 

tentang apa yang harus digali, dipahami, dan dikerjakan peserta didik. Hasil 

belajar ini merefleksikan keluasan, kedalaman, kerumitan dan harus digambarkan 

secara jelas serta dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu.  Hasil 

belajar juga dikatakan sebagai perolehan kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan 
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sikap. Pemerolehan ini termasuk suatu cara baru melakukan sesuatu dan cara 

mengatasi masalah pada situasi baru. 

  Menurut Benjamin S Bloom  (dalam Muhibbin Syah 2006:76) 

menyatakan,  ada tiga ranah hasil belajar, yaitu (1) Ranah kognitif terdiri dari 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, (2) Ranah afektif 

terdiri dari penerimaan, pemberian tanggapan, pemberian nilai, dan karakteristik 

nilai, (3) Ranah psikomotorik terdiri dari gerakan refleks, gerakan dasar yang 

utama, kemampuan persepsi, kemampuan fisik, gerakan trampil, dan kemampuan 

berkomunikasi melalui gerakan tubuh. Sedang menurut Nana Sudjana (200f:3), 

hasil belajar mencakup pembentukan watak yang lebih mengarah pada perubahan 

tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa yang mencakup bidang kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang terjadi melalui proses pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat tentang hasil belajar seperti tersebut di atas, dapat  

disimpulkan hasil belajar IPA adalah gambaran kemampuan yang diperoleh siswa 

setelah melalui kegiatan belajar mata pelajaran IPA.  Hasil belajar meliputi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.  Hasil belajar 

dipengaruhi oleh (1) motivasi, (2) intelegensi/penguasaan awal, (3) kesempatan 

yang diberikan kepada anak 

 

C. Materi Pelajaran IPA : Memahami Wujud Zat dan Perubahannya 

  Pada peserta didik kelas VII untuk mata pelajaran IPA Fisika di semester 1 

diperkenalkan Standar Kompetensi (SK) : 3. Memahami wujud zat dan 

perubahannya. Pada Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan konsep massa zat 

dalam kehidupan sehari-hari dan 3.2. Melakukan percobaan yang berkaitan dengan 

pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Pengertian Zat 

Semua benda terdiri atas zat atau materi. Walaupun zat-zat penyusun benda 

itu berlainan jenis atau wujudnya, tetapi ada dua sifat yang sama pada zat-zat 

itu, yaitu semua menempati ruang dan memiliki massa. Secara umum 

didifinisikan bahwa zat (materi) adalah sesuatu yang menempati ruangan 

dan memiliki massa. 

2. Wujud Zat 

Zat-zat dapat dikelompokan menjadi tiga wujud yang berbeda, yaitu zat 

padat, cair, dan gas. Tiga macam wujud zat tersebut mempunyai sifat yang 

berbeda. Perubahan bentuk, volume dari zat dapat dilihat pada tabel : 

 

Tabel 2.1. Wujud, volume dan bentuk zat 

 

Wujud zat Volume zat Bentuk zat Conoth 

Padat 

Cair  

Gas  

Tetap 

Tetap 

Berubah  

Tetap 

Berubah-ubah 

Berubah-ubah 

Batu, kayu, besi, meja 

Minyak, alkohol, air,  

Oksigen,, hidrogen, 

karbondiaoksida 
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Perubahan zat ada dua : 

1) Perubahan fisika : adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis 

baru. Misalnya: perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan warna. 

Perubahan wujud zat dari wujud yang satu kewujud yang lain dapat disajikan  

dalam diagram berikut. 

 

Gambar 2.1. Diagram perubahan wujud zat 

 

                                

                                                                               

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Perubahan kimia : adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru.  

 

3.    Partikel Zat 

Zat terdiri atas bagian-bagian yang amat kecil yang disebut dengan partikel. 

Partikel-partikel yang amat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata secara 

langsung disebut molekul dan atom.  

Molekul adalah bagian terkecil dari zat yang masih menunjukkan sifat-sifat 

zat tersebut. 

Atom adalah bagian terkecil dari zat yang sudah tidak menunjukkan sifat-sifat 

zat tersebut. 

Sifat-sifat partikel: 

 

1) Partikel tidak diam, tetapi selalu bergerak atau bergetar. 

 

2) Di antara satu partikel dengan partikel yang lain terdapat gaya tarik 

menarik. 

 

3) Di antara satu partikel dengan partikel yang lain terdapat ruang antar 

partikel yang disebut pori-pori. 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. mencair 

2. menguap 

3. deposisi 

4. membeku 

5. mengembun 

6. menyublim 

3 

CAIR PADAT 

4 

1 

2 
5 

6 

GAS 
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      (a)                                     (b)                                          (c) 

 

Gambar 2.1. Keadaan partikel  dalam zat : (a) padat, (b) cair, (c) gas 
Sumber: Buku sains fisika untuk SMP kelas VII 

 

Keadaan partikel setiap zat berbeda-beda. Keadaan partikel setiap zat dapat dilihat 

pada tabel di bawah. 

Tabel 2.2. Keadaan partikel zat 

Keadaan partikel Padat Cair Gas 

Getaran  

Letak  

Gaya tarik-menarik 

Ruang antar   

Tidak bebas 

Berdekatan 

Sangat kuat 

Kecil  

Agak bebas 

Agak renggang 

Kurang kuat 

Agak besar 

Sangat bebas 

Sangat jauh 

Sangat lemah 

Sangat besar 

 

4.    Kohesi dan Adhesi 

Terdapat dua macam gaya tarik-menarik antar molekul yaitu kohesi dan 

adhesi.  
Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis. 

Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang tidak sejenis 

Dalam kehidupan sehari-hari, kohesi dan adhesi dapat ditunjukkan pada 

peristiwa: 

1) Air dalam tabung kaca membentuk permukaan cekung (meniskus 

cekung) dan membasahi dinding kaca. Keadaan tersebut sebagai akibat 

dari kohesi lebih lemah dari pada adhesi.        

2) Raksa dalam tabung kaca membentuk permukaan cembung (meniskus 

cembung) dan tidak membasahi dinding kaca. Keadaan tersebut sebagai 

akibat dari kohesi lebih besar dari pada adhesi.    

 

5.    Kapilaritas 

Gejala kapiler atau kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair 

di dalam pipa kapiler. 

Gejala kapiler pada meniscus cekung (air) akan naik di dalam pipa kapiler, 

makin kecil lubang pipa kapiler makin tinggi naiknya zat cair. Pada meniskus 

cembung (raksa) akan turun di dalam pipa kapiler, Makin kecil lubang pipa 

kapiler, maka makin rendah penurunan zat cair.Gejala kapiler tergantung 

pada kohesi dan adhesi. 

Dalam kehidupan sehari-hari gejala kapilaritas sering kita temui misalnya: 

1) Naiknya minyak melalui sumbu kompor. 
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2) Penghisapan air dari tanah oleh akar tanaman menuju daun melalui 

pembuluh kayu pada batang. 

3) Air membasahi dinding kamar mandi sehingga dinding menjadi lembab. 

4) Penghisapan air pada lantai dengan kain pel. 

5) Penghisapan air pada badan setelah mandi dengan handuk. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pelajaran di kelas. Penelitian ini 

juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai.  

Dalam penelitian ini guru sebagai peneliti, dimana guru sangat berperan 

sekali dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. Dalam bentuk ini, tujuan utama 

penelitian tindakan kelas ialah untuk meningkatkan praktik-praktik pelajaran di 

kelas. Dalam kegiatan ini, guru terlibat langsung secara penuh dalam kegiatan 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kehadiran pihak lain dalam 

penelitian ini peranannya tidak dominan dan sangat kecil. 

 

B.  Seting dan Subjek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di pada M Ts Negeri Tenggarong  di jalan 

Danau Murung , Kelurahan Melayu, Tenggarong,  Kabupaten  Kutai Kartanegara. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2012. Subjek penelitian adalah 

peserta didik peserta didik kelas VIIA M Ts Negeri  Tenggarong dengan jumlah 

peserta didik 36 dan guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Adapun 

mengenai penerapan penelitian pada peserta didik kelas VII untuk mata pelajaran 

IPA Fisika di semester 1 diperkenalkan dengan Standar Kompetensi (SK) :  3.  

Memahami Wujud Zat dan Perubahannya.  

 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada perbaikan pelajaran yang berkesinambungan 

Kemmis dan Taggart (1988:14) bahwa model penelitian tindakan adalah 

berbentuk spiral. Tahapan penelitian tindakan pada suatu siklus meliputi 

perencanaan atau pelaksanaan observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut dan akan 

dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. Setiap siklus 

meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan 

reflection (refleksi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© guruvalah.20m.com                                                                                                15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur PTK 

Penjelasan alur di atas adalah: 

a. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, 

termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pelajaran. 

b. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya membangun pemahaman konsep peserta didik serta 

mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya pengajaran kontekstual 

model pengajaran berbasis masalah. 

c. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan 

yang diisi oleh pengamat. 

d. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 

membuat rangcangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus 

berikutnya. 

Observasi dibagi dalam setiap siklus, yaitu siklus 1, 2, dan seterusnya, 

dimana masing siklus dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) 

dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di 

Refleksi 

 

Tindakan/ 

Observasi 
 

Refleksi 

 

Refleksi 

 

Tindakan/ 

Observasi 

 

Tindakan/ 

Observasi 

 

Rencana yang 

direvisi 

Rencana 

awal/rancangan 

Rencana yang 

direvisi 

Putaran 1 

Putaran 2 

Putaran dst 
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akhir masing putaran. Siklus ini berkelanjutan dan akan dihentikan jika sesuai 

dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup.  

 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

1) Menyusun RPP pada KD : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan 

wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

2) Mempersiapkan instrumen penelitian untuk guru dan siswa.  

3) Menyiapkan format evaluasi pretes, postes, sumber belajar yang berupa 

materi diskusi dan mengembangkan scenario model pembelajaran Think 

Talk Write 

b. Tindakan 

1) Guru melakukan apersepsi, motivasi untuk mengarahkan siswa memasuki 

KD yang akan dibahas dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai.  

2) Guru menjelaskan materi pelajaran hari itu dengan menjelaskan langkah 

kerja model pembelajaran Think Talk  Write .  

3) Guru membagi kelompok dalam enam kelompok dan memotivasi peserta 

untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan menuliskan hasilnya pada 

kertas yang disediakan.  

4) Guru memberikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk 

menampilkan hasil kerja kelompok 

c. Pengamatan 

1) Observasi (kolaborasi) mengamati kegiatan guru  pada saat pembelajaran 

dan mengamati kegiatan siswa dengan menggunakan instrument 

pengamatan 

pembelajaran guru .   

2) Guru mengevaluasi respon siswa selama pembelajaran dan dari angket yang 

diisi siswa. 

3)  Guru mengevaluasi kegiatannya dengan menggunakan angket guru.  

d. Refleksi 

Refleksi  dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang  

telah dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi.  

Hasil dari evaluasi digunakan untuk menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Evaluasi refleksi dalam PTK mencakup analisis dan penilaian terhadap masalah 

untuk kegiatan pengkajian ulang melalui siklus II yang meliputi kegiatan: 

perencanaan, tindakan, pengamatan  dan refleksi. 

 

2. Siklus 2  
Siklus 2 dilaksanakan seperti pada siklus 1 dengan materi yang berbeda, 

yaitu dengan langkah-langkah perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Dalam  pelaksanaan kegiatan pembelajaran, setiap siklus diamati oleh kolaborator 

untuk mengetahui pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan yang 

diinginkan. Pemantauan dilaksanakan 2 orang kolaborator dengan mengisi 

instrumen yang sudah disiapkan.  

a. Perencanaan  

1) Menyusun RPP pada KD : 3.2. Mendeskripsikan konsep massa jenis dalam 

kehidupan sehari-hari 
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2) Mempersiapkan instrumen penelitian untuk guru dan siswa.  

3) Menyiapkan format evaluasi pretes, postes,sumberbelajar yang berupa 

materi diskusi dan mengembangkan scenario model pembelajaran Think 

Talk Write 

b. Tindakan 

1) Guru melakukan apersepsi, motivasi untuk mengarahkan siswa memasuki 

KD yang akan dibahas dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai.  

2) Guru menjelaskan materi pelajaran hari itu dengan menjelaskan langkah 

kerja model pembelajaran Think Talk  Write .  

3) Guru membagi kelompok dalam enam kelompok dan memotivasi peserta 

untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan menuliskan hasilnya pada 

kertas yang disediakan.  

4) Guru memberikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk 

menampilkan hasil kerja kelompok 

c. Pengamatan 

1) Observasi (kolaborasi) mengamati kegiatan guru  pada saat pembelajaran 

dan mengamati kegiatan siswa dengan menggunakan instrument 

pengamatan pembelajaran guru .   

2) Guru mengevaluasi respon siswa selama pembelajaran dan dari angket yang 

diisi siswa. 

3)  Guru mengevaluasi kegiatannya dengan menggunakan angket guru.  

d. Refleksi 

Refleksi  dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang  

telah dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi.  

Hasil dari evaluasi digunakan untuk menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Evaluasi refleksi dalam PTK mencakup analisis dan penilaian terhadap masalah 

untuk kegiatan pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi 

kegiatan: perencanaan, tindakan, pengamatan  dan refleksi sampai masalah dapat 

diatasi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang didapat adalah data kuantitatif dan  kualitatif, yaitu sebagai 

berikut : 

 

1. Hasil Belajar  

Data hasil belajar diambil dengan cara memberikan tes kepada siswa setelah 

selesai tindakan model pembelajaran Think Talk Write. 

2.  Observasi 

Data pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari hasil pengamatan kolaborator 

selama pelaksanaan tindakan tiap siklus dengan menggunakan instrument 

observasi kegiatan guru dan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan mengena kegiatan belajar mengajar berlangsung yaitu mengenai 

kreativitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar baik 

melakukan praktik dan diskusi. 
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3.  Angket  
Data refleksi guru dan siswa diambil dengan cara pemberian angket kepada siswa 

dan guru setelah selesai tiap siklus.  

4. Metode dokumentansi  

Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil foto peserta didik pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung dan mengumpulkan hasil tes  yang telah 

diberikan 

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Hasil Belajar 

Tes yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu tes essay sebanyak 10 soal tes 

dengan waktu penyelesaian 90 menit. Tes yang digunakan dalam untuk  mendapat 

data sejauh mana pemahaman dan keterampilan  peserta didik dalam belajar 

model pembelajaran Think  Talk Write . 

 

2. Observasi 

Observasi dilakukan pada kemampuan guru dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar dan observasi pada kreativitas belajar peserta didik. 

 

3.  Angket  
Data refleksi guru dan siswa diambil dengan cara pemberian angket kepada siswa 

dan guru setelah selesai tiap siklus. Angket terdiri dari 15 butir soal dengan 4 

alternatif jawaban.  

 

4. Dokumentansi  

Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil foto peserta didik pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung  yang berguna merekam kegiatan belajar 

mengajar dan menggambarkan partisipasi kelas.  

Dokumentansi hasil tes  yang telah diberikan pada akhir pertemuan atau akhir 

siklus. 

 

F. Teknik Analisis  Data 

1. Hasil Belajar 

Untuk mengetahui rata-rata 

 keberhasilan belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran Think 

Talk Write  pada mata pelajaran  IPA fisika digunakan rumus :  

 

%x
N

Nilai
X 100


    

Dengan : 

X          = Rata-rata kelas 

 Nilai = Jumlah nilai yang diperoleh  

N           = Jumlah siswa 
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            Adapun kriteria untuk menafsirkan  tingkat keberhasilan belajar peserta 

didik terhadap kegiatan belajar yang telah dilakukannya dan sekaligus juga 

mengetahui keberhasilan mengajar guru, kita gunakan acuan tingkat keberhasilan 

peserta didik menurut Kurikulum KTSP MTsN Tenggarong. 

 

Angka  Huruf Keterangan 
 

91 – 100 

75 –   90 

60 –   74 

       <59 
 

 

A 

B 

C 

D 
 

 

Baik sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

2. Analisis Data Observasi 

a) Data observasi dari pengamatan dan pencatatan mengena kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh guru dilakukan analisis deskripsi, memaparkan data 

hasil pengamatan.  Lembar observasi guru terdiri dari 15 kegiatan dengan 

pilihan skor 0-4 dengan rumus sebagai berikut. 

  %100% x
X

X


   dengan 

  
2

tan
21 PP

pengamatjumlah

pengamahasil
X







 

  Dimana:  %  = Persentase pengamatan 

    X  = Rata-rata   

    P1  = Pengamat 1 

    P2 = Pengamat 2 

 

Adapun kriteria penilaian : 

 

    

 

 

 

 b) Untuk mengetahui kreativitas belajar peserta didik selama pelajaran, data 

yang terdapat dalam lembaran pengamatan akan dihitung rata-rata frekuensi 

kreativitas belajar peserta didik. Lembar observasi kreativitas siswa terdiri 

dari 10 kegiatan yang merupakan indikator dari kreativitas, dengan pilihan 

skor 0-4.  

Rumus untuk menghitung rata-rata observasi setiap siklus  

 

2

tan
21 PP

pengamatjumlah

pengamahasil
X







 

 

 

 

 

Rata –rata skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik 

Rata-rata skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

Rata-rata skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

Rata-rata skor 3,50 – 4,00 = Baik 



© guruvalah.20m.com                                                                                                20 

 

Kategori Kreativitas: 

00% - 59%    = Kurang Kreatif 

60% – 74%    = Cukup Kreatif 

75% – 90%   =  Kreatif 

91% –100%  = Sangat Kreatif 

 

3. Analisis Angket 

Untuk menghitung hasil angket kreativitas siswa setiap siswa. Jumlah butir 

item 5.  

%100% x
N

Jawaban
  

Dengan : 

%                = Persentasi 

 jawaban = Jumlah siswa yang menjawab  

N                 = Jumlah siswa 

4. Analisis Dokumentansi  

Dokumentansi berupa foto bukti kegiatan dan hasil tes  yang telah diberikan 

pada akhir pertemuan atau akhir siklus berupa analisis nilai berdasarkan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pelajaran pendekatan 

ketrampilan kegiatan yang telah dilaksanakan, meliputi hasil observasi, kegiatan 

peserta didik saat kegiatan belajar mengajar, dan hasil angket peserta didik pada 

setiap akhir dan hasil ulangan sebelum dan setiap akhir ulangan.  

 

1.  Hasil Tindakan Kelas Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada 1 September 2012,  materi yang diajarkan 

adalah  Standar Kompetensi (SK) :  3. Memahami wujud zat dan perubahannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya 

dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siklus beberapa tahap yaitu: 

a.   Perencanaan 

Pada tahap perencaan ini ada beberapa hal perlu dipersiapkan oleh peneliti    

yaitu peneliti menyusun rencana pelaksanaan pelajaran (terlampir), menyususn 

kelompok, menyiapkan media pelajaran, menyusun soal (terlampir), dan 

pendokumentasian. 

b.  Tindakan 

Kegiatan     pelajaran     ini     dilakaukan     dimulai     dengan mengucap- 

kan  salam  dan  menyuruh  peserta didik  untuk membaca  do’a bersama-sama 

agar kegiatan pelajaran berjalan hikmat, selanjutnya mengabsesnsi    peserta didik    

dan    melakukan    apersepsi   memahami wujud zat dan perubahannya. 

Selanjutnya guru menjelaskan Standar Kompetensi (SK) 3. Memahami 

wujud zat dan perubahannya. Kompetensi Dasar (KD) : 3.1. Menyelidiki sifat-

sifat zat berdasarkan wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan menggunakan media power point dan diikuti dengan jalan pelan-pelan 

mengelilingi peserta didik untuk memperjelas materi, dilanjutkan dengan 

melakukan tanya jawab. 

Kegiatan dilanjutkan dengan membentuk kelompok belajar peserta didik 

dimana setiap kelompok terdapat 6 peserta didik sehingga ada 6 kelompok. Setiap 

kelompok diberikan lembar kerja untuk diselesaikan secara bersama melalui 

kegiatan praktiikum dan diskusi. 

Pada saat kelompok melakukan kerja sama menyelesaikan soal untuk 

dipraktikan guru menekankan kepada setiap kelompok untuk bekerja sama untuk 

menyelesaikan masalah yang diperoleh dengan kegiatan diskusi yaitu saling 

memberi dan menerima masukan dari teman untuk mendapatkan jawaban yang 

terbaik.  

Pada tanggal 8 September 2012 menyuruh setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan dan guru juga 

mempersilahkan kelompok lain yang tidak maju untuk bertanya kepada kelompok 

yang maju jika tidak memahami penjelasan kelompok yang maju. 

Setelah semua kelompok maju guru mengklarifikasi hasil kerja setiap  

kelompok  sehingga  terjadi  permasalahan  yang  telah didefinisikan dan 

ditemukan alternatif pemecahan secara kolaboratif, guru memberikan apresiasi 

berupa tepuk tangan dan perkataan bagus pada kelompok yang paling kompak 
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paling bagus dalam menjawab pertanyaan, dan paling bagus menjawab presentasi. 

Setelah semua mengumpulkan hasil kerja kelompok dan memajang di kelas, 4 

siswa dari anggota kelompok melakukan kunjungan pada kelompok lain  sedang 2 

siswa dari kelompok menunggu hasil kerja kelompok. Siswa dipersilahkan 

berkumpul pada kelompok masing-masing untuk melihat kekurangan dari hasil 

kerja kelompok. Guru menanyakan pada semua kelompok mengenai hasil kerja 

yang mana yang terbaik. Guru mendiskusikan materi dengan seluruh siswa. Guru 

menutup pelajaran dengan memberikan tugas rumah kepada peserta didik dan 

mengajak peserta didik untuk berdoa bersama dan salam. 

Tanggal 15 September 2012 diadakan ulangan formatif untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dengan pendekatan ketrampilan kegiatan. Nilai hasil 

kemampuan memahami materi peserta didik dalam siklus I diambil dari ulangan 

peserta didik. Hasil tes tersebut dikoreksi untuk mendapatkan sejauh mana 

prestasi belajar setelah peserta didik memperoleh pengajaran dengan model 

pembelajaran Think Talk Write.  

 

Tabel 4.1 Hasil Belajar Siklus I 

Nilai Kategori 
Siklus I 

Keterangan 
Siswa % 

91-100 Baik Sekali 0 0 Tuntas ada = 

75-90  Baik 20 55,6 
20 peserta didik 

(55,60%) 

60-74 Cukup 14 38,9  Nilai rata-rata = 

59 < Kurang 2 5,6  74 

Jumlah 36 100   

 

Dari   tabel   di   atas   terlihat   bahwa   pada   siklus   I   kegiatan 

pelaksanaan  :  

a. Peserta didik yang mendapatkan nilai 91 – 100 (kategori sangat baik) tdak 

ada    

b. Peserta didik yang mendapatkan nilai 75 – 90 (kategori baik) ada 20 

peserta didik (55,6%).    

c. Peserta didik yang mendapatkan nilai 60 – 74 (kategori cukup) ada 14 

peserta didik (38,9). 

d. Peserta didik yang mendapatkan nilai 59 ke bawah (kategori kurang) ada 2 

peserta didik (5,6). 

Sementara itu sesuai dengan KKM yang digunakan di M Ts Negeri 

Tenggarong yaitu 75 maka secara klasikal peserta didik yang tuntas >80% dari 

jumlah peserta didik dalam siklus ini baru 20 (55,6%) yang memperoleh 

ketuntasan berdasar KKM>75. 
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c.   Observasi 

 Selanjutnya pengamat atau kolaborator mengamati guru dalam keguatan 

belajar mengajar menggunakan model pembelajaran Think Talk Write. Kegiatan 

ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam melakukan persiapan 

sebelum mengajar, pelaksanaan pembelajaran dalam mengenalkan model 

pembelajaran, memotivasi siswa dan mempersipakan siswa untuk praktik dan 

diskusi kelompok, mengenai kemampuan guru dalam menjelaskan, membimbing 

kelompok sehingga siswa mempunyai ketrampilan untuk berpikir (think), berkata 

(talk) dan menulis (write),  menggunakan waktu dan cara-cara menutup pelajaran 

yang menarik. Adpun hasil pengelolaan kegiatan belajar mengajar sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Pengelolan Pelajaran Pada Siklus I 

No. Aspek yang diamati P1 P2 X Y Kategori 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 3,0 3,0 3,0 3,0 Cukup 

II  PELAKSANAAN           

   A. Pendahuluan           

        1 Menyampikan TPK dan ketranpilan Kegiatan 3,0 3,0 3 2,5 Kurang 

        2 Memotivasi siswa 2,0 2,0 2     

III  B. KEGIATAN INTI           

        1 Menyajikan materi kepada siswa dg ceramah 3,0 3,0 3     

        2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 3,0 2,0 2,5     

        3 Menjelaskan kepada siswa bagaimana  3,0 3,0 3     

           membentuk kelompok belajar kooperatif           

       4 Membimbing siswa dalam belajar dan bekerja 3,0 3,0 3     

           kelompok secara bergantian           

       5 Mendorong dan melatihkan ketrampilan  3,0 3,0 3 2,8 Kurang 

       6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 2,0 2,0 2     

       7 Membimbing siswa mempresentasikan hasil 3,0 3,0 3     

          kerja kelompok           

III  C. PENUTUP           

        1 Membimbing siswa membuat kesimpulan 2,0 3,0 2,5     

        2 Memberi tugas rumah 2,0 2,0 2 2,5 Kurang 

        3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0 3,0 3     

V  PENGELOLAAN WAKTU 2,0 2,0 2 2,0 Kurang 

VI  KONDISI KELAS           

      1 Berpusat pada siswa 3,0 3,0 3     

      2 Antusias siswa 3,0 2,0 2,5 2,8 Kurang 

      3  Antusias guru 3,0 3,0 3     

RATA-RATA 2,5 Kurang 
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Kategori Kegiatan Belajar Mengajar: 

Skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik 

Skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

Skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

Skor 3,50 – 4,00 = Baik 
  

Berdasarkan tabel semua aspek dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dialakukan oleh guru masih kurang, hal ini akan dijadikan bahan kajian untuk 

refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II. 

Selanjutnya kolaborator atau pengamat juga mengamai kreativitas siswa 

dalam melakukan kerja kelompok. Kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana 

kreativitas siswa dalam belajar terutama kreativitas dalam berpikir (think), 

berbicara (talk) dan menulis (write). Hasil observasi kreativitas peserta didik 

seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.3 Kreativitas Peserta didik Pada Siklus I 

No. Kreativitas Belajar Siswa 
P1 P2 Rata- 

% % rata 

1 Memberikan gagasan  atau usulan terhadap suatu masalah 30,6 30,6 30,6 

2 Menanggapi pendapat teman 44,4 44,4 44,4 

3 Mengajukan pertanyaan 44,4 44,4 44,4 

4 Memiliki alternatif dalam menyelesaikan masalah 33,3 33,3 33,3 

5 Dapat menjawab pertanyaan dengan baik 38,9 36,1 37,5 

6 Membahas hal-hal yang diketahui dan tidak diketahuinya 41,7 41,7 41,7 

7 Catatan siswa yang dibuat dengan bahasanya sendiri 41,7 41,7 41,7 

8 Menulis hasil kerja kelompok dengan rapi dan benar 38,9 38,9 38,9 

9 Lancar dalam mengemukakan ide secara lisan dan  tulisan 41,7 38,9 40,3 

10 Lengkap dan rapi dalam memaparkan hasil kerja kelompok 38,9 36,1 37,5 

Jumlah 394,4 386,1 390,3 

Rata-Rata 39,4 38,6 39,0 
 

Kategori Kreativitas: 

00% - 59%    = Kurang Kreatif 

60% – 74%    = Cukup Kreatif 

75% – 90%   =  Kreatif 

91% –100%  = Sangat Kreatif 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa aspek-aspek kreativitas peserta 

didik yang masih kurang. Pada siklus I kegiatan belajar mengajar model 

pembelajaran Think Talk Write masih kurang, rata-rata kreativitas peserta didik 

39,9 (kategori kurang kreatif). Peran guru masih cukup dominan untuk 

memberikan penjelasan dan arahan karena PBM pendekatan model pembelajaran 

Think Talk Write masih dirasakan baru oleh peserta didik. 
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Selanjutnya guru menyebarkan angket kepada siswa untuk mengetahui 

pemahaman dan ketertarikan siswa pada model pembelajaran Think Talk Write. 

Adapun hasil angket sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Hasil Angket Peserta didik Pada Siklus I 

No. Pertanyaan Jawaban Jumlah % 
Siswa 

1  Apakah guru Kamu menjelaskan cara belajar Ya 20 55,6 

  
 model Think Tlak Write (TTW) dapat Kamu  

 pahami? 
Tidak 16 44,4 

2 
 Apakah dengan model pembelajaran Think 

Talk Write  membuat Kamu mudah  
Ya 25 69,4 

   memahami pelajaran? Tidak 11 30,6 

3 
 Apakah dengan model pembelajaran Think  

Talk Write membuat Kamu bisa menulis 
Ya 22 61,1 

   kembali apa yang kamu pela jari dengan 
Tidak 14 38,9 

   bahasa kamu sendiri? 

4 
 Apakah dengan model pembelajaran Think 

Talk Write membuat Kamu berani bertanya, 
Ya 15 41,7 

   mengemukakan ide? Tidak 21 58,3 

5 
 Apakah dengan model pembelajaran Think 

Talk Write membuat Kamu berani menjawab 
Ya 15 41,7 

  & berargumentasi? Tidak 21 58,3 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa siswa belum paham model 

pembelajaran Think Talk Write, kesulitan memahami materi pelajaran, belum 

terbiasa menulis, bertanya dan menjawab. 

d.  Refleksi 

Dari  Hasil  belajar  dan  aktivitas  belajar diatas  diketahui terdapat 

beberap kekurangan    yang    dilakukan guru    dalam melaksanakan pelajaran 

diantaranya:  

1) Guru kurang dapat menjelaskan model pembelajaran Think Talak 

Write  

2) Guru kurang dapat membimbing kelompok atau anggota kelompok 

dapat menemukan masalah yang di dapat. 

3) Guru kurang dapat mengelola kelas dengan baik terutama dalam 

menata setting kelas, setting tradisional menyebabkan peserta didik 

kesulitan dalam berinterakasi dengan kelompoknya. 

4) Guru dalam mengelola waktu masih kurang, banyak waktu digunakan 

untuk menjelaskan 

5) Guru dalam melakukan penutupan pelajaran masih belum terampil 

6) Peserta didik sudah aktif dalam pendekatan keterampilan kegiatan 

sudah dilaksanakan dengan baik namun secara kualitas masih 

dikatakan cukup. 
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7) Jumlah peserta didik maka dalam siklus ini baru 55,6% yang 

memperoleh ketuntasan berdasar KKM=75. 

Berdasarkan  kekurangan  disatas  selanjutnya  peneliti melakukan refleksi 

dengan mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ditemukan dikelas 

dengan melakukan tindakan: 

1) Guru mempersiapakan RPP dan memahami kembali model 

pembelajaran Think Talak Write  

2) Guru dapat lebih membimbing kelompok atau anggota kelompok dapat 

menemukan masalah yang di dapat. 

3) Guru dapat mengelola kelas dengan baik terutama dalam menata 

setting kelas, setting melakukan percobaan dan dsikusi dimana peserta 

didik dapat berinterakasi dengan kelompoknya. 

4) Guru dalam melakukan penutupan pelajaran ditingkatkan terutama 

bersama peserta didik membuat kesimpulan 

5) Peserta didik perlu di beri motivasi agar berani berbicara dan menulis 

sesuai dengan bahasanya sendiri 

6) Jumlah peserta didik maka dalam siklus ini baru 55,6% yang 

memperoleh ketuntasan berdasar KKM=75 perlu ditingkatkan minimal 

80%. 

 

2.  Hasil Tindakan Kelas Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada 22 Septembr 2012,  materi yang diajarkan 

adalah  Standar Kompetensi (SK) :  3. Memahami wujud zat dan perubahannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : 3.2 Melakukan percobaan yang berkaitan dengan 

pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Siklus beberapa tahap yaitu: 

a.   Perencanaan 

Pada tahap perencaan ini ada beberapa hal perlu dipersiapkan oleh peneliti    

yaitu peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (terlampir), menyusun 

kelompok, menyiapkan media pelajaran, menyusun soal (terlampir), dan 

pendokumentasian. 

b.  Tindakan 

Kegiatan     pelajaran     ini     dilakaukan     dimulai     dengan 

mengucapkan  salam  dan  menyuruh  peserta didik  untuk membaca  do’a 

bersama-sama agar kegiatan pelajaran berjalan hikmat, selanjutnya mengabsesnsi    

peserta didik    dan    melakukan    apersepsi   memahami wujud zat dan 

perubahannya. 

Selanjutnya guru menjelaskan 3. Memahami wujud zat dan perubahannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : 3.2 Melakukan percobaan yang berkaitan dengan 

pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan media power point 

dan diikuti dengan jalan pelan-pelan mengelilingi peserta didik untuk 

memperjelas materi, dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab. 

Kegiatan dilanjutkan dengan membentuk kelompok belajar peserta didik 

dimana setiap kelompok terdapat 6 peserta didik sehingga ada 6 kelompok. Setiap 

kelompok diberikan lembar kerja untuk diselesaikan secara bersama melalui 

kegiatan praktiikum dan diskusi. 

Pada saat kelompok melakukan kerja sama menyelesaikan soal untuk 

dipraktikan guru menekankan kepada setiap kelompok untuk bekerja sama untuk 

menyelesaikan masalah yang diperoleh dengan kegiatan diskusi yaitu saling 
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memberi dan menerima masukan dari teman untuk mendapatkan jawaban yang 

terbaik.  

Pada tanggal 29 September 2012 menyuruh setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan dan guru juga 

mempersilahkan kelompok lain yang tidak maju untuk bertanya kepada kelompok 

yang maju jika tidak memahami penjelasan kelompok yang maju. 

Setelah semua kelompok maju guru mengklarifikasi hasil kerja setiap  

kelompok  sehingga  terjadi  permasalahan  yang  telah didefinisikan dan 

ditemukan alternatif pemecahan secara kolaboratif, guru memberikan apresiasi 

berupa tepuk tangan dan perkataan bagus pada kelompok yang paling kompak 

paling bagus dalam menjawab pertanyaan, dan paling bagus menjawab presentasi. 

Setelah semua mengumpulkan hasil kerja kelompok dan memajang di kelas, 4 

siswa dari anggota kelompok melakukan kunjungan pada kelompok lain  sedang 2 

siswa dari kelompok menunggu hasil kerja kelompok. Siswa dipersilahkan 

berkumpul pada kelompok masing-masing untuk melihat kekurangan dari hasil 

kerja kelompok. Guru menanyakan pada semua kelompok mengenai hasil kerja 

yang mana yang terbaik. Guru mendiskusikan materi dengan seluruh siswa 

Guru menutup pelajaran dengan memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama dan salam. 

Tanggal 1 Oktober 2012 diadakan ulangan formatif untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dengan pendekatan ketrampilan kegiatan. Nilai hasil 

kemampuan memahami materi peserta didik dalam siklus I diambil dari ulangan 

peserta didik dengan soal sebanyak 10 soal. 

Hasil tes tersebut dikoreksi untuk mendapatkan sejauh mana prestasi 

belajar setelah peserta didik memperoleh pengajaran dengan model pembelajaran 

Think Talk Write.  

Tabel 4.5 Hasil Belajar Siklus II 

Nilai Kategori 
Siklus II 

Keterangan 
Siswa % 

91-100 Baik Sekali 3 8,3 Tuntas ada= 

75-90  Baik 29 80,6 
32 peserta didik 

(80,6%) 

60-74 Cukup 4 11,1  Nilai rata-rata= 

59 < Kurang   0,0  81 

Jumlah 36 100   

 

Dari   tabel   di   atas   terlihat   bahwa   pada   siklus   I   kegiatan 

pelaksanaan  :  

a. Peserta didik yang mendapatkan nilai 91 – 100 (kategori sangat baik) ada 

3 peserta didik (8,3%)    

b. Peserta didik yang mendapatkan nilai 75 – 90 (kategori baik) ada 29 

peserta didik (80,6%).    

c. Peserta didik yang mendapatkan nilai 60 – 74 (kategori cukup) ada 4 

peserta didik (11,1). 

Sementara itu sesuai dengan KKM yang digunakan di MTs Negeri 

Tenggarong yaitu 75 maka secara klasikal peserta didik yang tuntas >80% dari 
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jumlah peserta didik dalam siklus ini ada 32 (80,6%) yang memperoleh 

ketuntasan berdasar KKM > 75. 

 

c.   Observasi 

 Selanjutnya pengamat atau kolabortator mengamati guru dalam keguatan 

belajar mengajar menggunakan model pembelajaran Think Talk Write. Kegiatan 

ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam melakukan persiapan 

sebelum mengajar, pelaksanaan pembelajaran dalam mengenalkan model 

pembelajaran, memotivasi siswa dan mempersipakan siswa untuk praktik dan 

diskusi kelompok, mengenai kemampuan guru dalam menjelaskan, membimbing 

kelompok sehingga siswa mempunyai ketrampilan untuk berpikir (think), berkata 

(talk) dan menulis (write),  menggunakan waktu dan cara-cara menutup pelajaran 

yang menarik. Adpun hasil pengelolaan kegiatan belajar mengajar sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Pengelolan Pelajaran Pada Siklus II 

No. Aspek yang diamati P1 P2 X Y Kategori 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 4,0 4,0 4,0 4,0 Baik 

II  PELAKSANAAN           

   A. Pendahuluan           

        1 Menyampikan TPK dan ketranpilan Kegiatan 4,0 4,0 4 4,0 Baik 

        2 Memotivasi siswa sebelum melakukan esperimen 4,0 4,0 4     

III  B. KEGIATAN INTI           

        1 Menyajikan materi kepada siswa dg ceramah 4,0 3,0 3,5     

        2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 4,0 4,0 4     

        3 Menjelaskan kepada siswa bagaimana memben 4,0 3,0 3,5     

           tuk kelompok belajar kooperatif           

       4 Membimbing siswa dalam belajar dan bekerja 4,0 4,0 4     

           kelompok secara bergantian           

       5 Mendorong dan melatihkan ketrampilan  4,0 4,0 4 3,9 Baik 

       6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 4,0 4,0 4     

       7 Membimbing siswa mempresentasikan hasil 4,0 4,0 4     

          kerja kelompok           

III  C. PENUTUP           

        1 Membimbing siswa membuat kesimpulan 4,0 3,0 3,5     

        2 Memberi tugas rumah 3,0 3,0 3 3,2 Cukup 

        3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0 3,0 3     

V  PENGELOLAAN WAKTU 4,0 4,0 4 4,0 Baik 

VI  KONDISI KELAS           

      1 Berpusat pada siswa 4,0 4,0 4     

      2 Antusias siswa 4,0 4,0 4 4,0 Baik 

      3  Antusias guru 4,0 4,0 4     

RATA-RATA 3,8 Baik 
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Kategori Kegiatan Belajar Mengajar: 

Skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik 

Skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

Skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

Skor 3,50 – 4,00 = Baik 
  

Berdasarkan tabel semua aspek dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru sudah mulai membaik, hasil rata-rata adalah 3,8 (kategori 

baik) hal ini menunjukkan guru telah bekerja keras untuk memperbaik kegiatan 

belajar mengajarnya. 

Selanjutnya kolaborator atau pengamat juga mengamati kreativitas siswa 

dalam melakukan kerja kelompok. Kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana 

kreativitas siswa dalam belajar terutama kreativitas dalam berpikir (think), 

berbicara (talk) dan menulis (write). Hasil observasi kreativitas peserta didik 

seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.7 Kreativitas Peserta didik Pada Siklus II 

No. Kreativitas Belajar Siswa 
P1 P2 Rata- 

% % rata 

1 Memberikan gagasan  atau usulan terhadap suatu masalah 100,0 100,0 100,0 

2 Menanggapi pendapat teman 100,0 100,0 100,0 

3 Mengajukan pertanyaan 86,1 86,1 86,1 

4 Memiliki alternatif dalam menyelesaikan masalah 80,6 80,6 80,6 

5 Dapat menjawab pertanyaan dengan baik 86,1 83,3 84,7 

6 Membahas hal-hal yang diketahui dan tidak diketahuinya 83,3 83,3 83,3 

7 Catatan siswa yang dibuat dengan bahasanya sendiri 83,3 83,3 83,3 

8 Menulis hasil kerja kelompok dengan rapi dan benar 83,3 83,3 83,3 

9 Lancar dalam mengemukakan ide secara lisan dan  tulisan 83,3 83,3 83,3 

10 Lengkap dan rapi dalam memaparkan hasil kerja kelompok 77,8 80,6 79,2 

Jumlah 863,9 863,9 863,9 

Rata-Rata 86,4 86,4 86,4 

 

Kategori Kreativitas: 

00% - 59%    = Kurang Kreatif 

60% – 74%    = Cukup Kreatif 

75% – 90%   =  Kreatif 

91% –100%  = Sangat Kreatif 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa aspek-aspek kreativitas peserta 

didik mulai membaik. Pada siklus II kegiatan belajar mengajar model 

pembelajaran Think Talk Write sudah baik, rata-rata kreativitas peserta didik 86,4 

(kategori kreatif). Peran guru sudah kurang dominan dan peserta didik benar-

benar memahami pendekatan model pembelajaran Think Talk Write. 



© guruvalah.20m.com                                                                                                30 

 

Selanjutnya guru menyebarkan angket kepada siswa untuk mengetahui 

pemahaman dan ketertarikan siswa pada model pembelajaran Think Talk Write. 

Adapun hasil angket sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 Hasil Angket Peserta didik Pada Siklus II 

No. Pertanyaan Jawaban Jumlah % 
Siswa 

1  Apakah guru Kamu menjelaskan cara belajar Ya 36 100,0 

  
 model Think Tlak Write (TTW) dapat Kamu 

pahami? 
Tidak 0 0,0 

2 
 Apakah dengan model pembelajaran Think 

Talk Write  membuat Kamu mudah memaha 
Ya 30 83,3 

   mi pelajaran? Tidak 6 16,7 

3 
 Apakah dengan model pembelajaran Think 

Talk Write membuat Kamu bisa menulis  
Ya 30 83,3 

  
 kembali apa yang kamu pela jari dengan 

bahasa kamu sendiri? 
Tidak 6 16,7 

4 
 Apakah dengan model pembelajaran Think 

Talk Write membuat Kamu berani bertanya, 
Ya 30 83,3 

   mengemukakan ide? Tidak 6 16,7 

5 
 Apakah dengan model pembelajaran Think 

Talk Write membuat Kamu berani menjawab &   
Ya 32 88,9 

  berargumentasi? Tidak 4 11,1 
 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa peserta didik sudah paham model 

pembelajaran Think Talk Write, mulai memahami materi pelajaran, belum terbiasa 

menulis, bertanya dan menjawab. 

d.  Refleksi 

Dari  hasil  belajar, observasi kegiatan belajar mengajar oleh  guru, 

observasi kreativitas belajar dan hasil angket   sudah banyak mengalami perbaikan 

sehingga menghasilkan tindakan kelas yang telah memecahkan masalah 

pembelajaran. Dengan demikian sampai siklus II ini penelitian dihentikan.  

 

B.  Pembahasan 

 

1. Hasil Belajar 

Hasil pengamatan model pembelajaran Think Talk  Write yang dituangkan  

dalam hasil belajar peserta didik telah telah menunjukkan keberhasilan guru 

dalam mengajar. Hal ini ditunjukkan dari 36 peserta didik yang diteliti ternyata 

pada siklus I rata-rata hasil belajar 74 meningkat pada siklus II rata-rata 81, dari 

36 peserta didik yang diteliti ternyata pada siklus I ketuntansan 55,6% meningkat 

pada siklus II menjadi 86,1%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal telah tercapai. Hasil penelitian memberikan nilai lebih yang bisa 

membuat peserta didik untuk meminati pelajaran, peserta didik telah aktif dalam 

berpikir (think) melalui kemauan membaca dana menulis kembali, memecahkan 



© guruvalah.20m.com                                                                                                31 

 

masalah, menguji coba dengan menggunakan eksperimen, melakukan analisis, 

membahas hasil dan mengkomunikasikan kepada guru, menarik kesimpulan 

dengan bahasa sendiri (talk) dan menulis dan memamerkan hasil kerja (write).  

 

2. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh kemampuan dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan model pembelajaran Think Talk Write dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Pada siklus I dengan rata-rata skor 2,5 (kategori kurang). 

Semua aspek yang menunjang pelaksanaan model pembelajaran Think Talk Write  

masih kurang, ini menunjukkan kemampuan dan ketrampilan guru dalam 

mengajar masih kurang. Selanjutnya ada upaya guru untuk memperbaiki dan 

meningkatkan. Hasilnya pada siklus II meningkat menjadi rata-rata 3,8 (kategori 

baik).  Hal ini berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik yaitu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata peserta didik pada setiap siklus 

yang terus mengalami peningkatan. 

 

3.  Kreativitas Belajar   

  Berdasarkan analisis data, diperoleh kreativitas peserta didik dalam 

kegiatan pelajaran IPA-Fisika mengalami kenaikan dimana pada siklus I rata-rata 

kreativitas belajar peserta 39,0% (kategori kurang kreatif). Ini karena peserta didik 

belum paham benar prosedur model pembelajaran Think Talk Write dan diskusi 

kelompok. Faktor-faktor yang menghambat terutama pada kurangnya pengalaman 

dalam melakukan pendekatan model pembelajaran Think Talk Write, laboratorium 

dan alat praktik yang kurang menunjang, dan rendahnya keinginan untuk 

membaca, bertanya dan menjawab peserta didik. Namuin ada upaya dari peserta 

didik untuk memahami dan berusaha keras menerapkan model pembelajaran 

Think Talk Write sehingga pada siklus II aktivitas belajar meningkat menjadi rata-

rata 86,4% (kategori kreatif).  

 

4.  Angket   

 Berdasarkan angket yang dapat diketahui bahwa pada siklus I sebagian 

besar siswa tidak paham, tidak memperoleh manfaat dari model pembelajaran 

Think Talak Write. Namun pada siklus II siswa telah paham dan memperoleh 

manfaat dari model ini dimana siswa mampu berpikir (think) yang ditunjukan dari 

kemauan membaca, menulis dan memecahkan masalah, dalam menulis (write) 

laporan percobaan dan diskusi, peserta didik menyampaikan (talk) hasil diskusi 

kelompok dalam bentuk presentasi, bertanya dan menjawab sesuai bahasa siswa 

itu sendiri.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Hasil belajar peserta didik ditunjukkan dari 36 peserta didik yang diteliti 

ternyata pada siklus I rata-rata hasil belajar 74 meningkat pada siklus II 

rata-rata 81, dari 36 peserta didik yang diteliti ternyata pada siklus I 

ketuntansan 55,6% meningkat pada siklus II menjadi 86,1%. Pada siklus II 

ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal telah tercapai.  

2. Kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan 

model pembelajaran Think Talk Write pada siklus I dengan rata-rata skor 

2,5 (kategori kurang) pada siklus II meningkat menjadi rata-rata 3,8 

(kategori baik) 

3. Kreativitas peserta didik dalam kegiatan pelajaran IPA-Fisika mengalami 

kenaikan dimana pada siklus I rata-rata kreativitas belajar peserta didik 

39,0% (kategori kurang kreatif) pada siklus II meningkat menjadi rata-rata 

86,4 (kategori kreatif). Dimana kreativitas siswa terlihat dari berpikir 

(think) melalui membaca dan memecahkan masalah, bertanya, menjawab 

dan berargumentasi (talk) dan menulis dan memaparkan di kelas (write). 

 

B. Saran 

 

1. Perlu ada perbaikan secara secara individual  bagi peserta didik yang tidak 

tuntas, yaitu peserta didik nomor 6, 14, 25, 35. 

2. Para guru hendaknya mempunyai kemauan yang tinggi untuk 

melaksanakan model pembelajaran Think Talk Write melalui program 

pelajaran yang terencana, hindari kebiasaan pelajaran. Perlu dipersiapkan 

secara matang sehingga hasilnya dapat tercapai sesuai keinginan.  

3. Hendaknya sekolah dapat melengkapi alat-alat praktik penyediaan 

laboratorium yang bersih dan aman sehingga pelaksanaan model 

pembelajaran Think Talk Write dapat berjalan lancar. Tanpa adanya alat 

praktik dan laboratorium yang memadai pendekatan keterampilan kegiatan 

tidak akan berjalan dengan lancar. 

4. Perlu dikembangkan lebih lanjut model pembelajaran Think Talk Write 

yang sangat bagus bagi peserta didik untuk berpikir kreatif dengan 

ditunjukkan peserta didik mau membaca dan membuat catatan sesuai 

pikiran dan bahasanya (think), peserta didik berani berbicara 

mengemukakan pendapat, ide dan gagasan serta mampu menjawab dan 

berargumentasi dengan baik (talk) dan peserta didik mampu menulis, 

merangkum, dan menunjukkan hasil karyanya di depan kelas (write).  
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Lampiran 1: 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Siklus  : I 

Sekolah  : MTs. Negeri  Tenggarong 

           Kelas/Semester : VII/ 1 

Mata Pelajaran     : IPA (FISIKA) 

Alokasi waktu      :    4 jam pelajaran (2 x pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi  

1. Memahami wujud zat dan perubahannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Indikator 

- Menjelaskan dari hasil percobaan bahwa massa jenis adalah salah satu 

ciri khas suatu zat 

-   Menghitung massa jenis suatu zat 

- Menggunakan konsep massa jenis untuk berbagai penyelesaian masalah 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

 

Pertemuan pertama 

 

Peserta didik dapat : 

 1.  Menjelaskan pengertian massa jenis 

1. Mendeskripsikan karakteristik zat melalui massa jenis zat 

 

Pertemuan kedua 

Peserta didik dapat : 

2. Menghitung massa jenis suatu zat 

 

E. Materi Pembelajaran : Massa jenis zat  

 

F. Metode Pembelajaran  

1. Model  : -  Think Talk Write 

  -  Kooperatif Learning 

2. Metode  : -    Diskusi informasi 

  -  Presentasi 

  -    Percobaan/Eksperimen 
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G. Langkah-langkah Kegiatan : 

1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Pendahuluan   

 Motivasi 

- Apa pengertian zat ? 

 Prasyarat Pengetahuan 

-     Apa pengertian massa zat ? 

-     Apa pengertian volume zat ? 

 Pra Eksperimen 

- Hati-hati menggunakan peralatan yang terbuat dari kaca 

 

b. Kegiatan Inti 

 Guru mengiformasikan pengertian massa jenis zat, yaitu nilai 

perbandingan antara massa zat terhadap volumenya. Bila 

dirumuskan: 

v

m


 
 

 Guru membimbing peserta didik membentuk kelompok. 

 Guru menginformasikan cara membaca skala pada gelas ukur dan 

neraca yang benar. 

 Guru membimbing peserta didik melakukan percobaan untuk 

mengetahui massa jenis suatu zat, sehingga peserta didik dapat 

menyimpulkan bahwa massa jenis setiap zat berbeda.  

 Peserta didik menuliskan datanya ke dalam kertas yang tersedia. 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru bersama peserta didik melakukan diskusi dari hasil 

eksperimen kelompok. 

 Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan/rangkuman hasil 

belajar.  

 Guru memberikan tes lisan : 

- Apa yang dimaksud dengan massa jenis zat ? 

 

2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Pendahuluan   

 Motivasi 

- Apa satuan massa dalam SI ? 

- Apa satuan volumen dalam SI ? 

 Prasyarat Pengetahuan 

- Apa rumus massa jenis ? 

 

b. Kegiatan Inti 

 Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik untuk 

menganalisis persamaan 
v

m
 , hingga menemukan satuan massa 

jenis yaitu kg/m
3
 atau g/cm

3
. 
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 Guru memberikan contoh perhitungan mencari massa jenis bila 

ditentukan massa dan volume zat, mencari massa bila ditentukan 

massa jenis dan volume zat atau mencari volume bila ditentukan 

massa jenis dan massa zat. 

 Guru dan peserta didik berdiskusi untuk memecahkan kasus yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan massa 

jenis zat.  

Misalnya : Banyak manakah, 1 kg besi atau 1 kg kapuk ?  

  Berikan alasannya. ! 

 Peserta didik menuliskan datanya ke dalam kertas yang tersedia. 

 Peserta didik memamerkan hasil kerja kelompok 

 Guru melihat hasil kerja dan memberikan penghargaan pada 

masing kelompok 

 4 peserta didik dari anggota kelompok melakukan kunjungan pada 

kelompok lain  sedang 2 peserta didik dari kelompok menunggu 

hasil kerja kelompok 

 Peserta didik dipersilahkan berkumpul pada kelompok masing-

masing untuk melihat kekurangan dari hasil kerja kelompok 

 Guru menanyakan pada semua kelompok mengenai hasil kerja 

yang mana yang terbaik  

 Guru mendiskusikan materi dengan seluruh peserta didik 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru dan peserta didik membuat rangkuman/kesimpulan dari hasil 

belajar. 

 Guru memberikan latihan soal-soal tentang massa jenis zat. 

 Guru membagikan angket untuk diisi oleh peserta didik 

 

H. Sumber Belajar 

1. Buku peserta didik 

2. LKS 

3. Buku Referensi 

4. Alat-alat praktikum 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

1. Menjelaskan dari      

hasil percobaan 

bahwa massa 

jenis adalah salah 

satu ciri khas 

suatu zat. 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Uraian 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

1.  Besar manakah massa jenis 

 kapas dengan besi ? 

 Mengapa? 

 

2. Besaran yang menentukan  

 nilai massa jenis suatu zat 

 adalah .... 

 a. massa dan berat 

 b. berat dan volume 

 c. massa dan volume 
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2. Menghitung    

massa jenis suatu 

zat. 

 

 

 

 

 

3. Menggunakan 

konsep massa 

jenis untuk 

berbagai 

penyelesaian 

masalah dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 d. berat dan luas 

 

3. Bensin memiliki massa 

jenis  0,7 g/cm³, maka massa 

100  cm³ bensin adalah .... 

 a. 0,7 g 

 b. 7g 

 c. 70 g 

 d. 700 g   

 

4. Mengapa orang pada jaman  

 dahulu membuat perahu 

dari  kayu ? 

 

Cara Penskoran 

 Instrumen uraian 

  Besar manakah massa jenis kapas dengan besi ? Mengapa ? 

  Jawab : Massa jenis kapas lebih kecil daripada massa jenis besi.  

Karena dengan massa yang sama, volume kapas lebih banyak dari       

volume besi. 

 Skor : 2 

    Mengapa orang pada jaman  dahulu membuat perahu dari kayu ? 

 Jawab : Karena massa jenis kayu lebih kecil daripada massa jenis air,     

    sehingga kayu dapat terapung di air. 

 Skor : 1 

 

   Instrumen PG   

      Besaran yang menentukan nilai massa jenis suatu zat  adalah .... 

  a. massa dan berat 

  b. berat dan volume 

  c. massa dan volume 

  d. berat dan luas 

  Jawab : c 

  Skor  :  1 

     Bensin memiliki massa jenis 0,7 g/cm³, maka massa 100 cm³ bensin adalah .. 

  a. 0,7 g 

  b. 7g 

  c. 70 g 

  d. 700 g   

  Jawab :  c 

  Skor  :  1  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

Drs. NURDIN MASSUD, MM 
NIP. 196802091994031003 

Tenggarong, 9 Juli 2012 

Guru Fisika, 

 

 

 

ARDINANSAYAH, S.Pd 
NIP. 196404071989031019 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Siklus : I 

 

Massa Jenis Zat 

 

a. Tujuan  

Menyelidiki ciri khas suatu zat berdasarkan massa jenisnya. 

 

b. Alat dan Bahan 

1. Neraca 

2. Gelas ukur 

3. Minyak goreng 

4. Air  

5. Kubus kayu  

6. Mistar 

 

c. Langkah Kegiatan  

 

1. Timbang gelas ukur dan catat massanya dalam tabel 

2. Ukur volume (panjang x lebar x tinggi ) kubus kayu 

3. Timbanglah kubus kayu  

4. Catat volume dan massanya dalam tabel. 

5. Masukkan air dalam gelas ukur dengan volume 50 ml.  

6. Timbang gelas ukur yang berisi air dan catat hasilnya dalam tabel (massa 

air = massa gelas ukur berisi air – massa gelas ukur) 

7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk air 100 ml (gunakan gelas ukur 

bersih/kering) 

8. Ulangi langkah 5 – 7 untuk minyak goreng. 

 

d. Hasil Kegiatan  

 

No. Benda 
Volume 

(v) 

Massa 

(m) 

Massa Jenis 

v

m
  

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6.. 

Gelas ukur 

Kubus kayu 

Air 

Air 

Minyak goreng 

Minyak goreng 

- 

.... 

     50 ml 

   100 ml 

     50 ml 

   100 ml 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

-. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

e. Pembahasan  

1. Apakah massa air dan minyak goreng berbeda walau volumenya sama ? 

2. Apakah ada perbedaan massa jenis air untuk volume 50 ml dan 100 ml ? 

3. Apakah ada perbedaan massa jenis minyak goreng untuk volume 50 ml 

dan 100 ml ? 

4. Apakah  semua zat di atas mempunyai massa jenis yang sama ? 

5. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah kamu lakukan ! 
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Rubrik  

No. Aspek Skor 

1. 

2. 

3. 

Melakukan kegiatan dengan prosedur yang benar 

Memperoeh data dari percobaan  

Membuat kesimpulan dengan benar  

4 

6 

2 

 Jumlah Skor 12 
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Lampiran 2: 

Ulangan Siklus I  

Topik : Massa Jenis dan Wujud Zat 

Kelas : VII SMP/MTs semester 1 

 

1) Air raksa memiliki massa jenis sebesar 13.600 kg/m3. Volume dari 500 gram air raksa 

adalah.... 

A. 9,19 cc 

B. 18,38 cc 

C. 36,76 cc 

D. 45,95 cc 

2) Sebuah benda bermassa 5 kg dengan ukuran seperti gambar berikut!  

 
Massa jenis benda di atas adalah.... 

A. 0,5 g/cm3 

B. 5 g/cm3 

C. 50 g/cm3 

D. 500 g/cm3 

D. 5000 g/cm3 

 

3) Budi membeli minyak sebanyak 5 liter yang diketahui memiliki massa jenis sebesar 0,8 

g/cm3. Jika minyak tersebut ditimbang maka ukuran yang terbaca pada neraca 

adalah.....(1 liter = 1.000 cm3) 

A. 0,625 kg 

B. 1,6 kg 

C. 3,2 kg 

D. 4,0 kg 

 

4) Seorang peserta didik memasukkan benda yang bermassa 250 gram ke dalam gelas 

ukur.  

  

Massa jenis benda tersebut sebesar.... 

A. 1,00 g/cm3 

B. 1,25 g/cm3 

C. 1,50 g/cm3 

D. 2,50 g/cm3 

 

5) Cairan A sebanyak 0,1 m3 tercampur dengan baik bersama cairan B sebanyak 0,2 m3. 

Jika massa jenis cairan A dan cairan B berturut-turut adalah 1 g/cm3 dan 1,2 g/cm3 maka 

massa jenis campuran tersebut adalah.... 

A. 1,16 g/cm3 
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B. 1,113 g/cm3 

C. 1,1 g/cm3 

D. 0,733 g/cm3 

 

6) Berikut ini sifat-sifat suatu zat: 

(1) volumenya tidak tetap 

(2) jarak antar partikel dekat dan teratur 

(3) bentuknya tidak tetap 

(3) volumenya tetap 

Yang merupakan sifat-sifat gas adalah... 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 1 dan 2 

 

7) Perubahan zat berikut yang diikuti dengan pelepasan energi adalah.... 

A. air yang menguap 

B. es yang mencair 

C. uap air yang mengembun 

D. kapur barus yang menyublim 

 

8) Perhatikan gambar berikut! 

  

Kegiatan suatu zat yang mengkristal ditunjukkan oleh... 

A. garis B 

B. garis C 

C. garis E 

D. garis F 

 

9) Perhatikan gambar di atas. Kegiatan yang ditunjukkan garis D adalah.... 

A. mengembun 

B. melebur 

C. menguap 

D. menyublim 

 

10) Perbedaan antara besi dan bensin adalah.... 

A. partikel besi letaknya teratur, partikel bensin tidak teratur 

B. partikel besi tidak teratur, partikel bensin teratur 

C. partikel besi sangat berdekatan, partikel bensin berjauhan 

D. partikel besi berjauhan, partikel bensin berdekatan 

 

 

 



© guruvalah.20m.com                                                                                                42 

 

Lampiran 3 : 

 

Daftar Nilai Setelah Siklus I 

      

 

Siklus                       : I 

    

 

Mata Pelajaran         : IPA – Fisika 

   

 

Kelas/Semester        : VII/1 

    

 

Hari/Tanggal            : 8 September 2012 

  

 

Kompetenis Dasar   : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujud 

 

                                   nya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

      
No. N a m a  L/P Nilai 

Keterangan 

T BT 

1 Akyas Abdul Aziz L 80 1 0 

2 Aldi L 70 0 1 

3 Alya Nadiani P 70 0 1 

4 Ana Wahidatul Hasanah P 80 1 0 

5 Arya Thandhika L 60 0 1 

6 Eka Alfilai Ramadani P 70 0 1 

7 Endah Nuraini P 80 1 0 

8 Endry Hidayat L 80 1 0 

9 Fany Hidayat L 70 0 1 

10 Faramitha P 70 0 1 

11 Fatmawati Arma P 70 0 1 

12 Feni Yarty P 80 1 0 

13 Hamri Ananda L 70 0 1 

14 Heni Harliana P 70 0 1 

15 Hesti Trianawati P 50 0 1 

16 Kintan Saraswati P 80 1 0 

17 Lisa Aryani P 80 1 0 

18 Luthfi Farurrahman L 80 1 0 

19 M Ervin Arbain L 80 1 0 

20 Muhammad Ihya Anshari L 80 1 0 

21 Nisa Fathul Jannah P 80 1 0 

22 Novea Raslia P 70 0 1 

23 Novianti P 60 0 1 

24 Nur Azizah P 70 0 1 

25 Nur Laili Chirummah P 50 0 1 

26 Nurhalisah P 70 0 1 

27 Pujiasih Prisilia P 80 1 0 

28 Puput Elda Sari P 80 1 0 
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29 Putri Nur Azakia P 80 1 0 

30 Putri Octaviasari P 80 1 0 

31 Rabbiatul Adawiyah P 80 1 0 

32 Rahma Aliffiani P 80 1 0 

33 Rizky Nuramalia P 80 1 0 

34 Santi Amara Dewi P 80 1 0 

35 Siti Damayanti P 60 0 1 

36 Taufikur Rohman L 80 1 0 

Jumlah 2650 20 16 

Rata-Rata 74 55,60%   

 
          

 
Keterangan:  

  
 

 
T  : Tuntas 

 
 

 
BT : Belum Tuntas 

 
 

Jumlah peserta didik yang tuntas  : 20 

  
 

Jumlah peserta didik yang belum tuntas  : 16 

  
 

Jumlah Skor  : 2650 

  
 

Rata-Rata Hasil Belajar : 74 

  
 

Persentase Ketuntasan  : 55,6 

  
 

Klasikal  : Belum Tuntas 
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Lampiran 4: 

Instrumen Pengelolaan Pembelajaran  

Model Pembelajaran Think Talk Write 

 

Siklus  ke   : I 

  

 

Satuan Pendidikan  : M Ts Negeri Tenggarong 

  

 

Mata Pelajaran  : IPA – Fsika 

  

 

Hari/Tanggal              : 8 September 2012 

  

 

Kompetensi Dasar  : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya 

   

    dan penerapannya dalam  kehidupan sehari-hari 

 

Nama Guru  : Ardinansyah 

  
No. Aspek yang diamati Skor  Rata2 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 3,0 3,0 

II  PELAKSANAAN     

   A. Pendahuluan     

  

 

1 Menyampikan TPK dan Pembelajaran TTW 3,0 2,5 

    2 Memotivasi peserta didik sebelum melakukan esperimen 2,0   

III  B. KEGIATAN INTI     

  

 

1 Menyajikan materi kepada peserta didik dg ceramah 3,0   

  

 

2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 3,0   

  

 

3 Menjelaskan kepada peserta didik bagaimana memben 3,0   

  

 

   tuk kelompok belajar eksperimen dan diskusi     

  

 

4 Membimbing peserta didik dalam melakukan eksperi 3,0   

  

 

    men secara kelompok bergantian     

  

 

5 Membimbing Peserta didik untuk menulis data 3,0 2,9 

  

 

6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 2,0   

  

 

7 Membimbing peserta didik mempresentasikan  kerja kelompok 3,0   

IV  C. PENUTUP     

  

 

1 Membimbing peserta didik membuat kesimpulan 2,0   

  

 

2 Memberi tugas rumah 2,0 2,3 

    3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0   

V  PENGELOLAAN WAKTU 2,0 2,0 

VI  KONDISI KELAS     

   a. Berpusat pada peserta didik 3,0   

   b. Antusias peserta didik 3,0 3,0 

   c. Antusias guru  3,0   

RATA-RATA 2,7  Cukup 

   

Tenggarong, 8  September 2012 

Keterangan Nilai: 

    1.  Tidak baik Skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik Pengamat I 

2.  Kurang baik Skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

   3.  Cukup baik Skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

  4.  Baik Skor 3,50 – 4,00 = Baik Dra. Indarti 



© guruvalah.20m.com                                                                                                45 

 

Lampiran 5: 

Instrumen Pengelolaan Pembelajaran  

Model Pembelajaran Think Talk Write 

 

Siklus  ke   : I 

  

 

Satuan Pendidikan  : M Ts Negeri Tenggarong 

  

 

Mata Pelajaran  : IPA – Fsika 

  

 

Hari/Tanggal              : 8 September 2012 

  

 

Kompetensi Dasar  : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya 

   

    dan penerapannya dalam  kehidupan sehari-hari 

 

Nama Guru  : Ardinansyah 

  
No. Aspek yang diamati Skor  Rata2 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 3,0 3,0 

II  PELAKSANAAN     

   A. Pendahuluan     

  

 

1 Menyampikan TPK dan Pembelajaran TTW 3,0 2,5 

    2 Memotivasi peserta didik sebelum melakukan esperimen 2,0   

III  B. KEGIATAN INTI     

  

 

1 Menyajikan materi kepada peserta didik dg ceramah 3,0   

  

 

2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 3,0   

  

 

3 Menjelaskan kepada peserta didik bagaimana memben 3,0   

  

 

   tuk kelompok belajar eksperimen dan diskusi     

  

 

4 Membimbing peserta didik dalam melakukan eksperi 3,0   

  

 

    men secara kelompok bergantian     

  

 

5 Membimbing Peserta didik untuk menulis data 3,0 2,9 

  

 

6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 2,0   

  

 

7 Membimbing peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok 3,0   

IV  C. PENUTUP     

  

 

1 Membimbing peserta didik membuat kesimpulan 2,0   

  

 

2 Memberi tugas rumah 2,0 2,3 

    3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0   

V  PENGELOLAAN WAKTU 2,0 2,0 

VI  KONDISI KELAS     

   a. Berpusat pada peserta didik 3,0   

   b. Antusias peserta didik 3,0 3,0 

   c. Antusias guru  3,0   

RATA-RATA 2,7  Cukup 

   

Tenggarong, 8 September 2012 

Keterangan Nilai: 

    1.  Tidak baik Skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik Pengamat II 

2.  Kurang baik Skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

   3.  Cukup baik Skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

  4.  Baik Skor 3,50 – 4,00 = Baik                                 Rosnawati, S. Pd 
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Lampiran 6 : 

 

Rekap Instrumen Pengelolaan Pembelajaran 

Model Pembelajaran Think Talk Write 

 

Siklus  ke   : I 

     

 

Satuan Pendidikan  : M Ts Negeri Tenggarong 

     

 

Mata Pelajaran  : IPA – Fsika 

     

 

Hari/Tanggal              : 8 September 2012 

    

  

Kompetensi Dasar  : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan  

   

    wujudnya dan penerapannya dalam  kehidupan sehari-hari 

 

Nama Guru  : Ardinansyah 

     
No. Aspek yang diamati P1 P2 X Y Kategori 

I  PERSIAPAN SECARA KESELURUHAN 3,0 3,0 3,0 3,0 Cukup 

II  PELAKSANAAN           

   A. Pendahuluan           

        1 Menyampikan TPK dan ketranpilan Kegiatan 3,0 3,0 3 2,5 Kurang 

        2 Memotivasi peserta didik 2,0 2,0 2     

III  B. KEGIATAN INTI           

        1 Menyajikan materi kepada peserta didik dg ceramah 3,0 3,0 3     

        2 Mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya 3,0 2,0 2,5     

        3 Menjelaskan kepada peserta didik bagaimana memben 3,0 3,0 3     

           tuk kelompok belajar kooperatif           

       4 Membimbing peserta didik dalam belajar dan bekerja 3,0 3,0 3     

           kelompok secara bergantian           

       5 Mendorong dan melatihkan ketrampilan  3,0 3,0 3 2,8 Kurang 

       6 Mengevaluasi hasil kerja kelompok 2,0 2,0 2     

       7 Membimbing peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok 3,0 3,0 3     

III  C. PENUTUP           

        1 Membimbing peserta didik membuat kesimpulan 2,0 3,0 2,5     

        2 Memberi tugas rumah 2,0 2,0 2 2,5 Kurang 

        3 Mengumumkan pengakuan dan penghargaan 3,0 3,0 3     

V  PENGELOLAAN WAKTU 2,0 2,0 2 2,0 Kurang 

VI  KONDISI KELAS           

      1 Berpusat pada peserta didik 3,0 3,0 3     

      2 Antusias peserta didik 3,0 2,0 2,5 2,8 Kurang 

      3  Antusias guru 3,0 3,0 3     

RATA-RATA 2,5 Kurang 

   

                                                              Tenggarong, 8 September  2015 

Keterangan Nilai: 

      1.  Tidak baik P1 : Pengamat pertama Skor 1,00 – 1,99 = Tidak baik 

2.  Kurang baik P2 : Pengamat kedua Skor 2,00 – 2,99 = Kurang baik 

 3.  Cukup baik X   : Rata-rata penilaian P1 dan P2 Skor 3,00 – 3,49 = Cukup baik 

4.  Baik Y   : Rata-rata tiap kategori  KBM Skor 3,50 – 4,00 = Baik 
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Lampiran 7 

 

Kreativitas Peserta didik 

  

 

Siklus                       : I 

        
 

Mata Pelajaran         : IPA – Fisika 

      
 

Kelas/Semester        : VII/1 

        
 

Hari/Tanggal            : 8 September 2012 

      

 

Kompetenis Dasar   : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan 

wujudnya  

 

                                  dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

No

. 

Kreativitas Belajar 

Peserta didik 

Kelompok Banyak % 

1 2 3 4 5 6 

Pesert

a 

didik   

1 
Memberikan gagasan  atau usulan 

terhadap suatu masalah 
2 2 2 2 2 1 

11 30,6 

2 Menanggapi pendapat teman 3 3 2 3 3 2 16 44,4 

3 Mengajukan pertanyaan 3 2 3 3 3 2 16 44,4 

4 
Memiliki alternatif dalam 

menyelesaikan masalah 
3 3 2 2 2 0 

12 33,3 

5 
Dapat menjawab pertanyaan 

dengan baik 
2 3 3 3 2 1 

14 38,9 

6 
Membahas hal-hal yang diketahui 

dan tidak diketahuinya 
3 2 3 3 2 2 

15 41,7 

7 
Catatan peserta didik yang dibuat 

dengan bahasanya sendiri 
3 3 2 3 2 2 

15 41,7 

8 
Menulis hasil kerja kelompok 

dengan rapi dan benar 
2 3 3 3 3 0 

14 38,9 

9 
Lancar dalam mengemukakan ide 

secara lisan dan  tulisan 
3 3 3 2 2 2 

15 41,7 

10 
Lengkap dan rapi dalam 

memaparkan hasil kerja kelompok 
3 3 3 3 2 0 

14 38,9 

Jumlah 
142 

394,

4 

Rata-Rata 14,2 39,4 

  

        Tenggarong, 8 September 

2011 

 

Kategori Kreativitas: 

        

 

00% - 59%    = Kurang Kreatif 

    

Pengamat I, 

 

60% – 74%    = Cukup Kreatif 

        

 

75% – 90%   =  Kreatif 

      

 

91% –100%  = Sangat Kreatif 

    
Dra. Indarti  

Kesimpulan Pengamatan : 

        

 
Rata-rata skor kategori 39,4  berarti peserta didik kurang kreatif 
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Lampiran 8 

 

Kreativitas Peserta didik 

 

Siklus                       : I 

        
 

Mata Pelajaran         : IPA – Fisika 

     
 

Kelas/Semester        : VII/1 

     
 

Hari/Tanggal            : 8 September 2012 

    

 

Kompetenis Dasar   : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya      

 
                                    dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

No. 
Kreativitas Belajar 

Peserta didik 

Kelompok Banyak % 

1 2 3 4 5 6 
Peserta 

didik   

1 
Memberikan gagasan  atau 

usulan terhadap suatu masalah 
2 2 2 2 2 1 

11 30,6 

2 Menanggapi pendapat teman 3 3 2 3 3 2 16 44,4 

3 Mengajukan pertanyaan 3 2 3 3 3 2 16 44,4 

4 
Memiliki alternatif dalam 

menyelesaikan masalah 
3 3 2 2 2 0 

12 33,3 

5 
Dapat menjawab pertanyaan 

dengan baik 
2 2 3 3 2 1 

13 36,1 

6 
Membahas hal-hal yang 

diketahui dan tidak diketahuinya 
3 2 3 3 2 2 

15 41,7 

7 
Catatan peserta didik yang 

dibuat dengan bahasanya sendiri 
3 3 2 3 2 2 

15 41,7 

8 
Menulis hasil kerja kelompok 

dengan rapi dan benar 
2 3 3 3 3 0 

14 38,9 

9 
Lancar dalam mengemukakan 

ide secara lisan dan  tulisan 
2 3 3 2 2 2 

14 38,9 

10 

Lengkap dan rapi dalam 

memaparkan hasil kerja 

kelompok 

3 3 3 2 2 0 

13 36,1 

Jumlah 139 386,1 

Rata-Rata 13,9 38,6 

    

 Tenggarong, 8 September 2012 

 

Kategori Kreativitas: 

        

 

00% - 59%    = Kurang Kreatif 

   

Pengamat II, 

 

 

60% – 74%    = Cukup Kreatif 

       

 

75% – 90%   =  Kreatif 

        

 

91% –100%  = Sangat Kreatif 

   
Rosnawati, S. Pd 

Kesimpulan Pengamatan : 

        

 
Rata-rata skor kategori 38,6  berarti peserta didik kurang kreatif 
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Lampiran 9 

 

Rekapitulasi Kreativitas Peserta didik 

 

Siklus                       : I 

  
 

Mata Pelajaran         : IPA – Fisika 

  
 

Kelas/Semester        : VII/1 

 
 

Hari/Tanggal            : 8 September 2012 

 

 

Kompetenis Dasar   : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya  

 

                                  dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

No. Kreativitas Belajar Peserta didik 
P1 P2 Rata- 

% % rata 

1 
Memberikan gagasan  atau usulan 

terhadap suatu masalah 30,6 30,6 30,6 

2 Menanggapi pendapat teman 44,4 44,4 44,4 

3 Mengajukan pertanyaan 44,4 44,4 44,4 

4 
Memiliki alternatif dalam 

menyelesaikan masalah 33,3 33,3 33,3 

5 
Dapat menjawab pertanyaan dengan 

baik 38,9 36,1 37,5 

6 
Membahas hal-hal yang diketahui 

dan tidak diketahuinya 41,7 41,7 41,7 

7 
Catatan peserta didik yang dibuat 

dengan bahasanya sendiri 41,7 41,7 41,7 

8 
Menulis hasil kerja kelompok dengan 

rapi dan benar 38,9 38,9 38,9 

9 
Lancar dalam mengemukakan ide 

secara lisan dan  tulisan 41,7 38,9 40,3 

10 
Lengkap dan rapi dalam 

memaparkan hasil kerja kelompok 38,9 36,1 37,5 

Jumlah 394,4 386,1 390,3 

Rata-Rata 39,4 38,6 39,0 

     

 

Kategori Kreativitas: 

   

 

00% - 59%    = Kurang Kreatif 

   

 

60% – 74%    = Cukup Kreatif 

   

 

75% – 90%   =  Kreatif 

   

 

91% –100%  = Sangat Kreatif 

   Kesimpulan Pengamatan : 

   

 
Rata-rata skor kategori 39,0  berarti peserta didik kurang kreatif 
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Lampiran 10 

 

Angket Peserta didik 

 

Siklus                       : I 

   
 

Mata Pelajaran         : IPA – Fisika 

   
 

Kelas/Semester        : VII/1 

   
 

Hari/Tanggal            : 8 September 2012 

   

 

Kompetenis Dasar   : 3.1. Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya dan  

 
                                  penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

No. Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

% Peserta 

didik 

1  Apakah guru Kamu menjelaskan cara belajar Ya 20 55,6 

  
 model Think Tlak Write (TTW) dapat Kamu 

pahami? 
Tidak 16 44,4 

2 
 Apakah dengan model pembelajaran Think Talk 

Write   
Ya 25 69,4 

   membuat Kamu mudah memahami pelajaran? Tidak 11 30,6 

3 
 Apakah dengan model pembelajaran Think Talk 

Write  
Ya 22 61,1 

  
 membuat Kamu bisa menulis kembali apa yang 

kamu pela jari dengan bahasa kamu sendiri? 
Tidak 14 38,9 

4 
 Apakah dengan model pembelajaran Think Talk 

Write  
Ya 15 41,7 

  
 membuat Kamu berani bertanya, mengemukakan 

ide? 
Tidak 21 58,3 

5 
 Apakah dengan model pembelajaran Think Talk 

Write  
Ya 15 41,7 

  
membuat Kamu berani menjawab & 

berargumentasi? 
Tidak 21 58,3 
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Lampiran 11: 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Siklus  : II 

Sekolah  : MTs. Negeri Tenggarong 

Kelas/Semester : VII/ 1 

Mata Pelajaran  : IPA (FISIKA) 

Alokasi waktu       :  4 jam pelajaran (2 x pertemuan) 

 

 

 

A. Standar Kompetensi  

3. Memahami wujud zat dan perubahannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.2 Melakukan percobaan yang berkaitan dengan pemuaian dalam kehidupan 

sehari-hari. 

C. Indikator 

 

- Menyelidiki kegiatan pemuaian pada zat padat, cair dan gas 

 -   Membandingkan pemuaian zat cair dan zat padat 

 -   Mengidentifikasi muai volume berbagai jenis zat cair. 

 -   Menunjukkan prinsip pemuaian dalam teknologi 

 

D. Tujuan Pembelajaran  

 

Pertemuan pertama 

Peserta didik dapat : 

 1.  Menjelaskan pengertian pemuaian. 

2. Melakukan percobaan tentang pemuaian zat padat, zat cair dan gas 

Pertemuan kedua 

Peserta didik dapat : 

3. Menghitung pertambahan panjang suatu zat padat 

4. Menyebutkan contoh penerapan prinsip pemuaian dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

E. Materi Pembelajaran : Pemuaian zat 

F. Metode Pembelajaran  

1. Model  : -  Direct Instruction (DI) 

  -  Kooperatif Learning 

 

2. Metode  : -    Diskusi informasi 

  -  Percobaan/Eksperimen 
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G. Langkah-langkah Kegiatan : 

 

Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Pendahuluan  

 Motivasi 

- Apa yang terjadi ketika suatu benda dipanaskan ? 

- Mengapa sambungan rel kereta api dibuat renggang ? 

 

 Prasyarat Pengetahuan 

- Pengaruh kalor terhadap suatu zat.   

- Prinsip kerja termometer 

 Pra Eksperimen 

- Hati-hati menggunakan kompor 

- Hati-hati dengan minyak panas 

 

b. Kegiatan Inti 

 Guru dan peserta didik mendiskusikan untuk menyimpulkan 

pengertian pemuaian. 

 Guru membimbing peserta didik membentuk kelompok. 

 Guru membimbing peserta didik merancang  percobaan sederhana 

tentang pemuaian   

 Peserta didik menuliskan rancangannya dalam bentuk LKS. 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru bersama peserta didik melakukan diskusi dari hasil eksperimen 

kelompok. 

 Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan/rangkuman hasil 

belajar 

 Guru menginformasikan adanya anomai air.  

 Guru memberikan tes  

 

Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Pendahuluan   

 Motivasi 

- Mengapa setrika listrik dapat secara otomatis hidup dan mati 

sendiri ? 

- Mengapa sambungan rel kereta api dibuat renggang ? 

 

 Prasyarat Pengetahuan 

- Pada umumnya zat akan memuai bila dipanaskan dan menyusut 

bila didinginkan. 

 

b. Kegiatan Inti 

 Guru dan peserta didik mendiskusikan koefisien muai panjang 

berbagai jenis zat. 

 Guru menginformsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertambahan panjang suatu zat. 
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 Guru memberikan contoh menghitung pertambahan panjang suatu zat. 

 Guru menginformasikan tentang bimetal yang dapat melengkung dan 

arah lengkungan saat keping bimetal dipanasi. 

 Peserta didik diskusi mengenai manfaat pemuaian dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Peserta didik menuliskan datanya ke dalam kertas yang tersedia. 

 Peserta didik memamerkan hasil kerja kelompok 

 Guru melihat hasil kerja dan memberikan penghargaan pada masing 

kelompok 

 4 peserta didik dari anggota kelompok melakukan kunjungan pada 

kelompok lain  sedang 2 peserta didik dari kelompok menunggu hasil 

kerja kelompok 

 Peserta didik dipersilahkan berkumpul pada kelompok masing-masing 

untuk melihat kekurangan dari hasil kerja kelompok 

 Guru menanykan pada semua kelompok mengenai hasil kerja yang 

mana yang terbaik  

 Guru mendiskusikan materi dengan seluruh peserta didik 

 

d. Kegiatan Penutup 

 Guru dan peserta didik membuat rangkuman/kesimpulan dari hasil 

belajar. 

 Guru memberikan latihan soal-soal tentang pemuaian. 

 Guru membagikan angket untuk diisi oleh peserta didik 

 

H. Sumber Belajar 

1. Buku peserta didik 

2. Buku Referensi 

3. Alat-alat praktikum 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

1. Menyelidiki 

kegiatan 

pemuaian pada 

zat padat, cair 

dan gas . 

 

 

 

 

2.Menghitung 

pertambahan 

panjang suatu 

zat 

  

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Tertulis 

Uji petik 

kerja 

produk 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

1.  Membuat rancangan  

percobaan sederhana 

tentang pemuaian. 

 

 

 
 

 

 

2.  Sebatang aluminium 

mempunyai panjang 20 m 

pada suhu 30 ºC. Berapa 

pertambahan panjang 

aluminium tersebut pada 
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3.Menunjukkan 

penerapan 

pemuaian dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

misalnya 

termometer, 

keping bimetal 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suhu 80 ºC ?  

    (α = 2,4 x 10
-5

 / ºC ) 

  

 

3.  Yang merupakan bukti 

suatu zat dapat memuai 

pada peristiwa berikut 

adalah .... 

      a. balon gas dapat     

melayang 

      b. bola kempis dapat 

mengembang bila diisi 

udara 

      c. kabel saluran istrik 

tampak kendur di siang 

hari 

       d. air membeku pada 

suhu 40 ºC  

 

Cara Penskoran 

 Instrumen uraian 

  Sebatang aluminium mempunyai panjang 20 m pada suhu 30 ºC. Berapa         

pertambahan panjang aluminium tersebut pada suhu 80 ºC ? (α = 2,4 x 10
-5

 / 

ºC ) 

  Jawab :  ΔL  =  Lo . α ( T1-To ) 

   =  20 m  (2,4 x 10
-5

 / ºC ) (80 ºC – 30 ºC ) 

   =  20 m  (2,4 x 10
-5

 / ºC ) ( 50 ºC )                                            

      =   2,4 x 10 -2 m 

  Skor  :  2 

 

  Instrumen PG   

   

      Yang merupakan bukti suatu zat dapat memuai pada peristiwa berikut 

adalah .... 

           a. balon gas dapat  melayang 

           b. bola kempis dapat mengembang bila diisi udara 

           c. kabel saluran istrik tampak kendur di siang hari 

           d. air membeku pada suhu 40 ºC 

   

  Jawab  :  c 

  Skor    :  1 

  

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

Drs. NURDIN MASSUD, MM 
NIP. 196802091994031003 

Tenggarong, 9 Juli 2012 

Guru Fisika, 

 

 

 

ARDINANSAYAH, S.Pd 
NIP. 196404071989031019 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Siklus : II 

 

Pemuaian  Zat Cair 

 

a. Tujuan 

Menyelidiki kecepatan pemuaian pada berbagai macam zat cair 

 

b. Alat dan bahan 

 Labu erlenmeyer berpipa kecil (4 buah) 

 Wadah air 

 Sumber panas 

 Air 

 Eter 

 Bensin 

 Alkohol 

 

c. Langkah kerja 

 

1. Siapkan empat buah labu erlenmeyer berpipa kecil. Isi masing-masing 

labu dengan air, eter, bensin, dan alkohol dengan volume yang sama. 

2. Siapkan wadah yang agak besar dan isilah dengan air. 

3. Masukkan labu tersebut pada wadah berisi air kemudian panaskan wadah 

tersebut. 

4. Setelah beberapa saat, amatilah tinggi permukaan zat cair pada labu. 

 
Pertanyaan 

 

1. Bagaimana hasil pengamatan terhadap tinggi permukaan zat cair pada 

labu? Samakah tinggi masing-masing zat cair tersebut? 

2. Apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan pemuaian pada zat cair 

berdasarkan hasil kegiatan di atas? 


