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ABSTRAK 

Ahmad Musyafiq 111214253015,  Efektivitas  Pembelajaran Dengan Pendekatan 

Saintifik Terhadap Motivasi  Berprestasi  Dan  Hasil Belajar  Fisika Siswa SMA 

Negeri 6 Surabaya. Tesis. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 2016. 

. 

       Penelitian ini bertujuan  untuk melihat efektifitas pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam meningkatkan  motivasi 

berprestasi dan hasil belajar fisika siswa SMA Negeri 6 Surabaya. Pembelajaran 

dengan pendekatan  saintifik dan motivasi berprestasi serta hasil belajar Fisika 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 

Pembelajaran ini lebih menekankan pada pembelajaran dengan keterampilan 

proses yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke 

dalam sistem penyajian materi secara terpadu, dan pusat proses pembelajaran 

diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproses 

pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-

nilai yang diperlukan. Sedangkan motivasi berprestasi merupakan kondisi 

psikologis siswa dalam upaya mencapai prestasi yang lebih baik dan optimal.  

       Penelitian kuantitatif eksperimental dengan subjek penelitian sebayak 39 

siswa dari siswa kelas X MIA di SMA Negeri 6 Surabaya. Pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan kuisioner dalam bentuk skala likert. Kuisioner 

motivasi berprestasi disusun penulis berdasarkan teori McClelland (1987) dengan 

aitem valid sebanyak 40 aitem dan tes hasil belajar (pre-test dan post-test) untuk 

ketuntasan individual dan klasikal, serta ketercapaian kompetensi dasar. Variabel 

dalam penelitian ini adalah motivasi berprestasi (Y1) dan hasil belajar (Y2) 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik (X).  

Analisis dilakukan dengan teknik analisis data uji T tes dengan bantuan  

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) Release 21.0 .Hasil uji 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.0 terbukti 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  Hal ini terbukti dari nilai Sig (2-

tailed) 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai siswa sebelum pembelajaran menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik dengan nilai siswa setelah menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi 

dasar gerak melingkar , berdasarkan nilai Sig > (α) yaitu 0.596 > 0.05. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik lebih efektif dalam 

meningkatkan motivasi berprestasi siswa pada kompetensi dasar gerak melingkar, 

hal tersebut berdasarkan nilai Sig < level of significant (α) yaitu 0.000 <  0.05. 

Jadi Terdapat perbedaaan motivasi berprestasi siswa pada kelas tersebut.  
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