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ABSTRAK 

 

Muh Mulyadi Habirun, 2019, Penerapan Model Experiental Learning Terhadap 

Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Abd. Samad, dan 

pembimbing II Aisyah Azis. 
 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah terdapat peningkatan 
hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah setalah 
diajar dengan menggunakan model experiental learning. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: (1) besarnya hasil belajar fisika peserta didik Kelas XI MIA 
MAN 1 Buton Tengah sebelum dan setelah diajar dengan model Experiental 

Learning (2) besarnya peningkatan hasil belajar fisika peserta didik Kelas XI MIA 
MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan model Experiental Learning. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian Pre-Experimental dengan 
menggunakan desain One-Group Pretest-Posttest Design yang. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah yang 
berjumlah 56 orang yang terbagi dalam 2 kelas, sampel penelitian ditentukan 
dengan teknik simple random sampling dan terpilih kelas XI MIA 1 sebagai 

sampel penelitian.  Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes 
hasil belajar fisika dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 nomor yang 

memenuhi kriteria valid.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Hasil belajar fisika peserta didik 

kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah sebelum diajar dengan model Experiental 
Learning berada pada kategori rendah yang ditunjukkan dengan skor rata-rata 

yang diperoleh sebesar 8,00; (2) Hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 
MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan model Experiental Learning berada 
pada kategori tinggi yang ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diperoleh 

sebesar 15,64; (3) Terdapat peningkatan hasil belajar fisika peserta d idik yang 
berarti kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah sebelum dan setelah diajar dengan 

menerapkan model Experiental Learning dengan N-Gain = 0,51 (kriteria sedang),  
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

Experiental Learning dapat meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik kelas 
XI MIA MAN 1 Buton Tengah. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pendidik untuk menggunakan model ini sebagai salah satu 
alternatif dalam proses belajar mengajar. 
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