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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh pendekatan penemuan melalui metode demonstrasi dan
eksperimen, kemampuan berfikir kritis, kreativitasterhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode
eksperimen Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karas tahun pelajaran 2015/2016.
Sampel diperoleh dengan teknik cluster random sampling yang terdiri dari dua kelas, VII-1 dan VII-2. Kelas VII-1
diberi pembelajaran dengan metode eksperimen dan kelas VII-2 diberi pembelajaran dengan metode demonstrasi.
Data dikumpulkan dengan metode tes untuk hasil belajar, angket untuk berfikir kritis dan kreativitas. Hipotesis diuji
meggunakan ANAVA dengan desain faktorial 2x2x2 sel tak sama dengan bantuan software SPSS versi 2. Dari hasil
analisis data disimpulkan: 1) Ada perbedaan hasil belajar fisika terhadap penggunaan metode eksperimen dan metode
demonstrasi, , 2) Ada perbedaan hasil belajar terhadap kemampuan berpikir kritis tinggi dan kemampuan berpikir
kritis rendah 3) Ada perbedaan hasil belajar terhadap kreativitas tinggi dan kreativitas rendah, 4) Tidak ada interaksi
antara metode pembelajaran dengan cara berpikir kritis siswa, 5) Ada interaksi antara metode pembelajaran dengan
kreativitas siswa, 6) Tidak ada interaksi antara cara berpikir kritis siswa dengan kreativitas siswa, 7) Ada interaksi
antara metode pembelajaran, cara berpikir kritis siswa, dan kreativitas siswa.
Kata Kunci: Pendekatan Penemuan, Metode Eksperimen, Metode Demonstrasi, Kemampuan Berfikir Kritis,
Kreativitas, Hasil Belajar.
Abstract
The purpose of this research is to know: Differences of Invention approach through discussion and experiment
demonstration method, critical thinking ability, creativity toward student learning result. This research used
experimental method and implemented from januari-mei 2016. The population of this research is all students of class
VII of SMP Negeri 1 Karas of academic year 2015/2016. The sample was obtained by cluster random sampling
technique consisting of two classes, VII-1 and VII-2. Class VII-1 was given experimental learning and class VII-2
was taught by a discussion demonstration method. Data were collected by test method for learning outcome,
questionnaire for critical thinking ability and creativity. The hypothesis was tested using ANAVA with 2 x 2 x 2 cell
factorial design unlike software SPSS version 2.1. From the result of data analysis concluded: 1) there are difference
of using experiment method and method of discussion to physics learning achievement, 2) there are difference of
critical thinking and low critical thinking toward physics achievement, 3) there is difference of creativity and
creativity low on physics learning achievement , 4) There is no interaction between the learning method and the
students' critical thinking, 5) there is interaction between the learning method and the creativity of the students, 6)
There is no interaction between students' critical thinking with students' creativity, 7) there is interaction between
learning method, Critical students, and student creativity
Keywords: Inventive Approach, Experiment Method, Discussion Method, Critical Thinking Skill, Creativity, Learning
Outcomes
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guru. Perbedaan kedua metode adalah dari segi
alat praktikum, demontrasi menggunakan
fasilitas
guru
yang
mendemonstrasikan
praktikum, sedangkan eksperimen menggunakan
alat praktikum untuk setiap kelompok.
Untuk
menangani
permasalahanpermasalahan yang dihadapi guru harus lebih
kreatif dalam menyampaikan materi, baik dari
penguasaan materi, model pembelajaran yang
tepat, dan pemanfaat sarana dan prasarana yang
menunjang untuk meningkatakan proses
pembelajaran IPA. Dengan kemampuan dan
kreativitas dari guru dalam penggunaan model
pembelajaran, dan metode pembelajaran akan
memudahkan siswa untuk memahami konsepkonsep IPA dengan menghubungkan antara
kemampuan
yang
dimiliki
siswa
dan
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sehingga
kemampuan guru dalam menggunakan model
pembelajaran
serta
penggunaan
metode
pembelajaran akan meningkatkan kemampuan
siswa dalam memahami dan menguasai konsep
IPA secara sungguh-sungguh.
Berdasarkan beberapa permasalahan
tersebut maka diperlukan suatu cara untuk
memecahkannya, yaitu dengan menerapkan
suatu metode baru dalam proses belajar
mengajar.Berdasarkan uraian tersebut peneliti
mencoba menerapkan pendekatan penemuan.
Metode pembelajaran ini mengkondisikan siswa
untuk dapat lebih terkreativitas dan terbiasa aktif
dalam pembelajaran, yang kemudian akan
meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat
mencapai standar ketuntasan belajar yang telah
ditentukan.
Sesuai dengan pembahasan yang sudah di
sajikan di depan maka dilakukan penelitian
dengan judul “Pembelajaran IPA Terpadu
dengan Model Penemuan (Discovery) Melalui
Metode Demonstrasi dan Eksperimen Ditinjau
dari Berpikir Kritis dan Kreativitas Siswa”.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki
kekuatan
spiritual
keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya dan masyarakat. Masalah pendidikan
adalah masalah yang sangat penting bagi
manusia. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) menjadi prasyarat untuk
memperoleh peluang partisipasi, adaptasi, dan
sekaligus untuk meningkatkan sumber daya
manusia yang berkualitas, salah satunya dapat
dilakukan melalui pendidikan IPA.
Penguasaan model pembelajaran sangat
tergantung pada pengalaman yang dirancang
guru
dalam
melibatkan
siswa
selama
pembelajaran. Guru harus bertanggungjawab
terhadap proses pembelajaran mulai dari
perencanaan sampai evaluasi.
Permasalahan terbesar yang dihadapi para
peserta didik sekarang (siswa) adalah mereka
belum bisa menghubungkan antara apa yang
mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan itu
akan digunakan. Hal ini dikarenakan cara mereka
memperolah informasi dan kreativitas diri belum
tersentuh oleh metode yang bisa membantu
mereka. Siswa kesulitan untuk memahami
konsep-konsep akademis (seperti konsep-konsep
matematika, fisika, atau biologi), karena metode
mengajar yang selama ini digunakan oleh
pendidik (guru) hanya terbatas pada metode
ceramah. Di sini lain tentunya siswa tahu apa
yang mereka pelajari saat ini akan sangat
berguna bagi kehidupan mereka di masa datang,
yaitu saat mereka bermasyarakat ataupun saat di
tempat kerja kelak. Oleh karena itu diperlukan
suatu metode yang benar-benar bisa memberi
jawaban dari masalah ini. Salah satu metode
yang bisa lebih memberdayakan siswa dalah
pendekatan Discovery Learning (Penemuan).
Penemuan (discovery) merupakan suatu
model pembelajaran yang dikembangkan
berdasarkan perkembangan kontruktivisme.
Model ini menekankan pentingnya pemahaman
struktur atau ide-ide penting terhadap suatu
disiplin ilmu, melalui keterlibatan siswa aktif
dalam proses pembelajaran.
Pendekatan discovery melalui metode
demonstrasi dan eksperimen lebih berpusat pada
siswa dan member kesempatan kepada siswa
untuk terlibat langsung dalam proses pengamatan
maupun
penggunaan
alat
dan
bahan.
Demonstrasi maupun eksperimen, siswa tetap
menjadi pusat pembelajaran dengan bimbingan

METODE PENELITIAN
1. Penetapan Populasi dan Sample
Sebagai populasi dalam penelitian ini
adalah siswa SMPN 1 Karas tahun pelajaran
2015/2016. Teknik pengambilan
sampel
dilakukan adalah cluster random samplig.
Teknik Pengumpulan Data
a. Pengumpulan Data
Data tersebut bisa diperoleh dari evaluasi
hasil belajar. Metode yang digunakan adalah
metode tes dan metode angket.
b. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian dalam penelitian ini
berupa silabus, RPP dan tes
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digunakan untuk uji hipotesis penelitian. Berikut
Metode
Metode Diskusi
uraian data yang diperoleh:
Eksperimen
Berpikir
a. Data Berpikir Kritis Siswa
Kritis
Frekue Prosenta Frekue Prosen
Dalam penelitian ini data kemampuan
nsi
se
nsi
tase
berpikir kritis diperoleh dari pemberian angket
Tinggi
13
43,3
16
53,3
kemampuan berpikir kritis kepada responden.
Rendah
17
56,7
14
46,7
Pembagian kategori kemampuan berpikir kritis
Total
30
100
30
100
tinggi dan kemampuan berpikir kritis rendah
2. Analisis Data
berdasarkan
rata-ratanya.
a. Uji Validitas Soal Dan Lembar Angket
Validitas adalah suatu ukuran yang
b. Data Kreativitas Siswa
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau
Dalam penelitian ini data kreativitas siswa
kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang
diperoleh
dari pemberian angket kreativitas
valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.
siswa kepada responden. Pembagian katagori
b. Uji Reliabilitas Soal Dan Lembar Angket
kreativitas siswa tinggi dan kreativitas siswa
Reliabilitas menunjukkan pada satu
rendah berdasarkan rata-ratanya kreativitas siswa
pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat
tinggi jika skornya = rata-rata dan kreativitas
dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat
siswa rendah jika skornya < rata-rata data
pengumpul data. Untuk menghitung reliabilitas
ditunjukan pada tabel.
butir soal digunakan rumus belah dua awal dan
Tabel 2 variabel moderator kreativitas siswa
akhir.
Metode
c. Uji Normalitas
Metode Diskusi
Eksperimen
Kreativi
Uji normalitas yang digunakan adalah uji
tas
Frekue Prosent Frekue Prosent
normalitas metode Kolmogorov-Smirnov karena
nsi
ase
nsi
ase
datanya tidak dalam distribusi frekuensi data
Tinggi
12
40
12
40
bergolong.
Renda
18
60
18
60
d. Uji homogenitas
h
Uji homogenitas digunakan untuk
Total
30
100
30
100
mengetahui apakah dua sampel mempunyai
varian yang sama atau homogen.
c. Data Prestasi Belajar Siswa
e. Uji hipotesis
Perbandingan prestasi belajar siswa pada
Dalam penelitian ini menggunakan
materi suhu dan pemuaian antara kelas
analisis variansi (anava)tiga jalan dengan sel tak
eksperimen menggunakan metode pembelajaran
sama.
eksperimen dan metode diskusi diperlihatkan
f. Uji Lanjut Anava
pada tabel dibawah ini.
Uji lanjut Anava merupakan tindak lanjut
Tabel 3 data hasilbelajar
dari analisis variasi, apabila hasil analisis variasi
Kelompok
Jumlah Maksi Mini
Ratamenunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak.
Siswa
mal
mal
rata
Tujuan dari uji lanjut anava ini adalah untuk
Metode
30
100
68
89,1
melakukan pengacakan terhadap rerata setiap
Eksperimen
pasangan kolom, baris, dan pasangan sel
Metode
30
100
64
83,6
sehingga diketahui pada bagian mana sajakah
Diskusi
terdapat rerata yang berbeda.
d. Uji Lanjut
Uji
kelanjutan
dilakukan
untuk
mengetahui sejauh mana interaksi kemampuan
berpikir kritis dengan kreativitas siswa (mana
yang berbeda dan mana yang tidak). Hal ini
dapatdilakukan bila nilai F hasil perhitungan
menunjukkan ada perbedaan (signifikan).
Sedangkan apabila nilai F menunjukkan tidak
terdapat perbedaan uji kelanjutan ini tidak perlu
dilakukan.
e. Pembahasan
1) Hipotesis Kesatu
Berdasarkan penjabaran pada diskripsi
statistik uji perbedaan metode pembelajaran:

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Data Penelitian
Deskripsi data merupakan bagian
penelitian yang memberikan gambaran mengenai
data-data penelitian yang telah dikumpulkan.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen
dan metode diskusi untuk membandingkan
efektivitas kedua metode dari suatu perlakuan.
Variabel dalam penelitian ini adalah metode
pembelajaran (a) kemampuan berpikir kritis
siswa (b) dan kreativitas siswa (c) Setelah data
dari setiap variabel terkumpul, selanjutnya
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nilai F hitung = 5,324 dengan probabilitas (p) =
0,025. Oleh karena p < 0,05; maka Ho ditolak,
atau
metode
pembelajaran
memberikan
perbedaan signifikan terhadap prestasi belajar
atau ada perbedaan antara metode pembelajaran
eksperimen
dan
metode
pembelajaran
demonstrasi terhadap prestasi belajar. Menurut
rerata dari hasil analisis menunjukkan bahwa
pembelajaran dengan metode eksperimen lebih
unggul dari pada metode demonstrasi
2) Hipotesis Kedua
Berdasarkan penjabaran pada diskripsi
statistik uji perbedaan berpikir kritis siswa: Pada
tabel uji pengaruh berpikir kritis siswa terhadap
prestasi belajar siswa: nilai F hitung = 16,960
dengan probabilitas (p)= 0.000. Oleh karena p <
0,05; maka Ho ditolak, atau berpikir kritis siswa
memberikan belajar yang lebih tinggi dibanding
dengan siswa yang memiliki berpikir kritis siswa
rendah. Pengaruh signifikan terhadap prestasi
belajar atau ada perbedaan antara berpikir kritis
siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar.
Dari rerata data tersebut dapat dilihat bahwa,
secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa siswa
yang memiliki berpikir kritis tinggi mendapatkan
prestasi belajar lebih tinggi dari pada siswa yang
memiliki berpikir kritis rendah.
3) Hipotesis Ketiga
Berdasarkan penjabaran pada diskripsi
statistik uji perbedaan kreativitas siswa: nilai F
hitung = 5,001 dengan probabilitas (p) = 0,030.
Oleh karena p < 0,05; maka Ho ditolak, atau
kreativitas
siswa
memberikan
pengaruh
signifikan terhadap prestasi belajar. Melihat
rerata hasil analisis kreativitas tinggi dan rendah
berpengaruh terhadap prestasi belajar. Siswa
yang mempunyai sikap kreativitas tinggi punya
kecenderungan antara lain: a) Sangat suka
berimajinasi; b) Selalu ingin tahu; c) Memiliki
pertanyaan-pertanyaan besar; d) Mencari
pengalaman baru.
4) Hipotesis Keempat
Berdasarkan penjabaran pada diskripsi
statistik uji interaksi metode pembelajaran
dengan berpikir kritis: Pada tabel uji interaksi
pengaruh metode pembelajaran dan berpikir
kritis siswa terhadap prestasi belajar siswa: nilai
F hitung = 0,843 dengan probabilitas (p) = 0,363.
Oleh karena p > 0,05; maka Ho diterima, atau
interaksi antara metode pembelajaran dengan
berpikir kritis tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap prestasi belajar. Hal ini
disebabkan a) karena dalam pembelajaranya baik
memakai metode eskperimen atau diskusi anak
terlibat langsung dengan kegiatan yang dipandu
dengan lembar kerja siswa dan dibimbing oleh
guru, sehingga anak yang mempunyai sikap

berpikir kritis tinggi atau rendah sama-sama
aktif. Sehingga tidak dapat mempengaruhi
prestasi belajar. b) Banyak faktor yang
mempengaruhi proses pencapaian prestasi
belajar, mungkin disebabkan faktor dari dalam
diri siswa diluar metode pembelajaran dan
berpikir kritis.
5) Hipotesis Kelima
Berdasarkan penjabaran pada diskripsi
statistik uji interaksi metode pembelajaran
dengan kreativitas siswa: Pada tabel uji interaksi
pengaruh metode pembelajaran dan kreativitas
siswa terhadap prestasi belajar siswa: nilai F
hitung = 4,124 dengan probabilitas (p) = 0,047.
Oleh karena p < 0,05; maka Ho ditolak, atau
interaksi antara metode pembelajaran dengan
kreativitas
siswa
memberikan
pengaruh
signifikan karena dalam pembelajaranya baik
memakai metode eksperimen atau diskusi
pembelajarannya dibagi menjadi beberapa
kelompok sehingga setiap anak dapat terlibat
secara langsung.
6) Hipotesis Keenam
Berdasarkan penjabaran pada diskripsi
statistik uji interaksi berpikir kritis dengan
kreativitas siswa : Pada tabel uji interaksi
pengaruh berpikir kritis dan kreativitas siswa
terhadap prestasi belajar siswa: nilai F hitung =
0,241 dengan probabilitas (p) = 0,625. Oleh
karena p > 0,05; maka Ho diterima, atau interaksi
antara berpikir kritis dan kreativitas siswa tidak
memberikan pengaruh signifikan terhadap
prestasi belajar.
7) Hipotesis Ketujuh
Berdasarkan penjabaran pada diskripsi
statistik uji interaksi metode pembelajaran,
berpikir kritis dan kreativitas siswa: Pada tabel
uji interaksi metode pembelajaran, berpikir kritis
dan kreativitas siswa: nilai F hitung = 4,129
dengan probabilitas (p) = 0,047 Oleh karena p <
0,05; maka Ho ditolak, atau interaksi metode
pembelajaran, berpikir kritis dan kreativitas
siswa memberikan pengaruh signifikan terhadap
Prestasi
Belajar:
1)
Karena
dalam
pembelajaranya
baik
memakai
metode
eksperimen atau diskusi pembelajaranya dibagi
menjadi beberapa kelompok sehingga setiap
anak dapat terlibat langsung; 2) Dalam membuat
kesimpulan dilakukan diskusi kelompok baik
metode eksperimen maupun metode diskusi,
siswa yang mempunyai sikap berpikir kritis
semuanya ikut terlibat dalam mengambil
kesimpulan; 3) Materi mudah diaplikasikan
dalam kehidupan sehari hari; 4) Disebabkan
faktor dari dalam diri siswa (internal maupun
eksternal).
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dengan kata lain rata-rata prestasi belajar siswa
dari kelompok metode eksperimen lebih baik
daripada kelompok metode diskusi baik untuk
cara berpikir kritis tinggi maupun rendah juga
kreativitas tinggi siswa maupun kreativitas
rendah siswa.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti
menyarankan beberapa hal yang perlu
diperhatikan:
a. Pembelajaran metode eksperimen baik untuk
sekolah
tinggi,
sedang,
rendah
dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan
kemampuan kreatif siswa. Oleh karena itu
hendaknya pembelajaran ini terus dikembangkan
dilapangan dan dapat dijadikan sebagai slah satu
alternatif pilihan guru dalam menentukan metode
pembelajaran fisika yang membuat siswa aktif
secara mental dan termotivasi untuk belajar.
Selain itu, guru hendaknya tetap memperhatikan
pengetahuan awal yang dimiliki siswa sehingga
metode pembelajaran dapat mencapai hasil yang
maksimal.
b. Agar dapat mengimplementasikan metode
pembelajaran
di
kelas,
guru
perlu
mempersiapkan bahan ajar yang cocok serta
membuat antisipasi dari respon yang mungkin
muncul dari siswa. Sehingga guru dapat
memberikan scaffolding yang tepat untuk siswa
sehingga merangsang siswa untuk melakukan
eksplorasi dan penyelidikan dalam memperoleh
pengetahuan baru yang lebih bermakna.
c. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin
mengembangkan berpikir kritis juga kreativitas
siswa perlu digali secara lebih mendalam
kemampuan siswa pada masing-masing indikator
berdasarkan peringkat sekolah, pengetahuan
awal fisika siswa secara keseluruhan.
Ditambahkan vidio pada setiap praktikum agar
supaya siswa lebih mudah memahami materi.
Materi pokok dimunculkan dengan metode
penemuan pada bab II.

PENUTUP
1. Simpulan
a. Ada perbedaan hasil belajar fisika terhadap
penggunaan metode eksperimen dan metode
demonstrasi. Dari hasil analisis data diperoleh
signifikan 0,025 < 0,05 maka
metode
pembelajaran
memberikan perbedaan yang
signifikan terhadap hasil belajar atau ada
perbedaan hasil belajar antara metode
eksperimen dan metode demonstrasi.
b. Ada perbedaan hasil belajar terhadap
kemampuan berpikir kritis tinggi dan
kemampuan berpikir kritis rendah. Dari hasil
analisis data diperoleh signifikan 0,000 < 0,05
yang berarti bahwa kemampuan berpikir kritis
memberikan perbedaan yang signifikan terhadap
hasil belajar atau ada perbedaan hasil belajar
terhadap kemampuan berfikir kritis tinggi dan
kemampuan berfikir kritis rendah.
c. Ada perbedaan hasil belajar terhadap
kreativitas tinggi dan kreativitas rendah. Dari
hasil analisis data diperoleh signifikan 0,030 <
0,05 yang berarti bahwa kreativitas memberikan
perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar
atau ada perbedaan hasil belajar terhadap
kreativitas tinggi dan kreativitas rendah.
d. Tidak ada interaksi antara metode
pembelajaran dengan cara berpikir kritis siswa.
Dari hasil analisis data diperoleh signifikan
0,363 > 0,05 yang berarti metode pembelajaran
dan cara berpikir kritis siswa secara bersamasama tidaklah memberikan hasil yang signifikan
terhadap prestasi belajar.
e. Ada interaksi antara metode pembelajaran
dengan kreativitas siswa. Dari hasil analisis data
diperoleh signifikan 0,047 < 0,05 yang berarti
bahwa metode pembelajaran dan kreativitas
siswa secara bersama-sama memberikan hasil
yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa.
f. Tidak ada interaksi antara cara berpikir kritis
siswa dengan kreativitas siswa. Dari hasil
analisis data diperoleh nilai signifikan 0,625 >
0,05 yang berarti cara berpikir kritis siswa dan
kreativitas siswa secara bersama-sama tidaklah
memberikan hasil yang signifikan terhadap
prestasi belajar atau dengan kata lain rata-rata
prestasi belajar siswa dari kelompok cara
berpikir kritis selalu lebih tinggi dari kelompok
cara berpikir kritis rendah baik untuk kreativitas
siswa tinggi maupun rendah.
g. Ada interaksi antara metode pembelajaran,
cara berpikir kritis siswa, dan kreativitas siswa.
Dari hasil analisis data diperoleh nilai signifikan
0,047 < 0,05 yang berarti metode pembelajaran,
cara berpikir kritis siswa, dan kreativitas siswa
secara bersama-sama memberikan hasil yang
signifikan terhadap prestasi belajar siswa atau
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