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SARI 
 

Susetyo, Budi. 2008. Pengembangan Model Pembelajaran Fisika Berbasis Empat 
Pilar Pendidikan Melalui Outdoor – Inquiry Untuk Menumbuhkan Kebiasaan 
Bekerja Ilmiah. Tesis. Program Studi Pendidikan IPA. Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Wiyanto, M.Si; II. Dr. Putut 
Marwoto, M.S 

 
Kata Kunci: empat pilar pendidikan, Outdoor – Inquiry, kebiasaan bekerja ilmiah 
 

Latar belakang penelitian ini adalah adanya rambu-rambu agar 
diperhatikannya empat pilar pendidikan dalam pembelajaran fisika seperti tercantum 
dalam kurikulum 2006, namun dalam kurikulum tersebut tidak dijelaskan bagaimana 
penjabarannya. Keterbatasan sarana laboratorium juga menjadi kendala dalam 
mendukung pembelajaran Fisika. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
perangkat pembelajaran (LKS, RPP dan Buku Guru) dan untuk mengetahui profil 
pembiasaan bekerja ilmiah pada model pembelajaran fisika SMA yang berbasis 
empat pilar pendidikan melalui kegiatan luar ruangan (outdoor-inquiyi).  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) dengan 
menggunakan model pengembangan pengajaran Dick & Carey. Model pembelajaran 
ini dikembangkan melalui uji coba bertingkat pada perangkat pembelajaran serta 
mengevaluasinya. Evaluasi dilakukan pada masing-masing pilar, pilar  learning to do 
diungkap melalui pensekoran pada isian LKS, pilar learning to know dilihat dari hasil 
tes pemahaman konsep, pilar learning to live together diungkap melalui pengamatan 
selama kegiatan dan pilar learning to be diungkap melalui peningkatan ketiga pilar 
lainnya selama pelaksanaan tiga LKS.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran 
dapat dilakukan melalui uji coba bertingkat secara individu, kelompok kecil dan 
kelompok besar. Profil ketrampilan proses sains siswa (learning to do) meningkat 
pada pelaksanaan LKS 01, LKS 02 dan LKS 03 dengan gain 0,29 dan 0,38. 
Pemahaman konsep siswa (learning to know) meningkat pada pelaksanaan LKS 01, 
LKS 02 dengan gain 0,10 tetapi menurun pada pelaksanaan LKS 03 dengan gain -
0,09. Kemampuan bekerja kelompok siswa (learning to live together) meningkat 
dengan gain 0,14 dan 0,50. Pembiasaan bekerja ilmiah (learning to be) meningkat 
dengan gain 0,18 dan 0,23.  

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengembangan perangkat dapat 
dilakukan melalui uji coba bertingkat dan hasil penerapan perangkat dapat 
menunjukan kecenderungan pembiasaan bekerja ilmiah pada diri siswa mulai 
tumbuh. Respon sikap siswa terhadap model pembelajaran secara umum baik dan 
sangat baik. 

 
 

 



viii 

ABSTRACT 
 

Susetyo, Budi. 2008. Development of Physics Instruction Model Based on Four 
Education Pilars Through Outdoor – Inquiry to stimulate the Habits of Doing 
Science. Thesis. Natural Science Education. Postgraduate Studies of Semarang 
State University. Supervisors: I. Dr. Wiyanto, M.Si., II. Dr. Putut Marwoto, 
M.S 

 
Keywords: Four Education Pilars, Outdoor – Inquiry, Doing Science Habits 
 

The background of this research is four education pilars that written in physics 
curriculum 2006 as fringe to be attended, but it doesn’t put into practice. Limited of 
laboratory equipment become another problem in suporting physics lesson.  

The aim of the research is to develop learning equipment (student worksheet, 
lesson plan, teacher guide) and to know the profil of doing science habbits in physics 
learning model base on four educations pilars through outdoor inquiry. 

This research  uses learning development model Dick & Carey. It is 
developed through cascade tryout (individual, litle group and big group) in every 
learning equipment, than be evaluated. That evaluations is in every educations pilars; 
“learning to do pilar” is known through skoring respon in student worksheet, 
“learning to know pilar” is known through kognitif tes, “learning to live together 
pilar” is known through observations along activity and “learning to be pilar” is 
known through increasing mean in every worksheet.  

The result of the research shows that development lesson equipment can 
through cascade tryout  (individual, litle group and big group). The profil of learning 
to do increases in worksheet 01, 02 and 03 with gain 0.29 and 0.38. Profil of learning 
to know inceases in worksheet 01 to 02 with gain 0.10 but decreases in worksheet 03 
with gain -0.09. The ability of learning to live together increases with gain 0.14 and 
0.50. The habbit of doing science (learning to be) increases with gain 0.18 dan 0.23. 

The conclusion of this research is  development lesson equipment can be done 
by cascade tryout and the result of implementations lesson equipment show the trend   
student doing science habbit are stimulate. Students attitude respons to this model are 
generally good and very good.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran fisika di SMA/MA selama ini cenderung masih banyak yang 

didominasi oleh guru, siswa hanya menerima pengetahuan yang diberikan guru tanpa 

melalui pengolahan potensi yang ada. Sering kali guru lebih mendahulukan 

ketercapaian target kurikulum dan hasil akhir, akibatnya makna proses pembelajaran 

kurang dirasakan bagi bekal dalam memecahkan permasalahan kehidupannya. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan Tjia tahun 2000, bahwa pengajaran fisika di 

sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) maupun sekolah menengah atas (SMA) 

hanya menekankan satu proses pemahaman fenomena alam saja, yakni proses 

deduktif. Hal ini memang berhasil membuat anak menjadi kritis analitis, tetapi efek 

sampingnya membunuh kreativitas anak dalam menyisir fakta-fakta dari fenomena 

rumit untuk menghasilkan konsep hipotesis atau model teori yang sederhana.  

Penyebab kejadian di atas dimungkinkan oleh beberapa hal, antara lain:  

1. Dimulai dari kebiasaan guru mengajar bersifat rutin dan monoton. Dirasakan 

proses pembelajaran tatap muka bersifat rutin dengan urutan buku paket,  dimulai 

dengan membahas tugas rumah, selanjutnya guru menjelaskan masalah baru, 

latihan mengerjakan soal, dan diakhiri dengan tugas rumah..  

2. Bagi siswa kurang adanya kesempatan untuk melatih diri dalam berpikir, 

bertanya, pemecahan masalah (problem solving) dan mendiskusikan ide, strategi 
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dan solusi mereka, sehingga tidak tumbuh kreativitas dalam memecahkan 

masalah pada diri siswa. 

Keingintahuan para ilmuwan untuk memecahkan masalah (problem solving) 

menyebabkan mereka melakukan berbagai macam cara untuk mempelajari gejala 

alam, kemudian mengajukan penjelasan yang berdasarkan dengan hasil kerja mereka.  

Para ilmuwan menggunakan proses inkuiri ilmiah secara berulang dalam mempelajari 

gejala alam yang meliputi: memikirkan dan mengeksplorasi gejala, merumuskan 

hipotesis, memikirkan cara pengujian hipotesis, mengumpulkan data melalui 

pengamatan dan pengukuran, kemudian membandingkan data atau fakta dengan 

konsekuensi deduktif yang dijabarkan dari hipotesis (Lawson dalam Wiyanto, 2008).  

Hal di atas menunjukkan bahwa kemampuan bekerja ilmiah (yang biasanya 

dilakukan secara kolaboratif) dan bersikap ilmiah (seperti terencana, teliti, jujur, dan 

skeptis) telah membekali ilmuwan untuk hidup produktif. Jadi kemampuan tersebut 

telah berkontribusi menjadikannya manusia yang memiliki kecakapan hidup (life 

skill). Kecakapan itu sangat diperlukan bagi semua orang, tidak terbatas hanya 

ilmuwan, agar mampu bertahan hidup secara produktif di era globalisasi dewasa ini.  

Kecakapan hidup ini dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik dalam lingkungan pekerjaan maupun 

lingkungan masyarakat. Dalam pendidikan kecakapan hidup dapat diajarkan melakui 

kegiatan kerja ilmiah yang mampu melatih siswa membiasakan diri menyelesaikan 

berbagai persoalan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, proses bekerja ilmiah, produk 
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temuannya (yaitu konsep, teori, hukum), dan sikap ilmiah, ketiganya menjadi 

komponen sains yang seharusnya dibelajarkan di sekolah (Heuvelen, 2001). 

Dalam kurikulum baru, yaitu Kurikulum 2006, ketiga komponen kompetensi 

tersebut telah diamanatkan untuk dikembangkan dalam pembelajaran fisika di SMA 

(Depdiknas, 2006). Dalam Kurikulum 2006 dinyatakan bahwa untuk semua mata 

pelajaran sains, salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

pembelajaran sains adalah empat pilar pendidikan, yaitu model pembelajaran yang 

dapat memfasilitasi siswa untuk belajar menemukan jawaban dari suatu masalah 

(learning to know) melalui proses bekerja ilmiah (learning to do) yang dilakukan 

secara kolaboratif (learning to live together), sehingga diharapkan siswa menjadi 

terbiasa berpikir dan bertindak ilmiah (learning to be), namun tidak dijelaskan 

bagaimana penjabarannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pembelajaran 

yang mampu menjabarkan dan  berbasis pada empat pilar pendidikan tersebut. 

Keterbatasan sarana laboratorium dan peralatan praktikum menjadi 

permasalahan lain yang sering muncul terutama pada sekolah pinggiran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara umum potensi sarana laboratorium Fisika di 

SMA untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran Fisika di SMA masih belum 

mencukupi (Indrawati, 2006). Hal ini ditunjukkan bahwa kondisi laboratorium Fisika 

untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran SMA masih kurang. 

Pemanfaatan laboratorium dalam mendukung pembelajaran juga masih sangat 

rendah, padahal dalam membahas fisika tidak cukup hanya menekankan pada produk, 

tetapi yang lebih penting adalah proses untuk membuktikan atau mendapatkan suatu 
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teori atau hukum.  Oleh karena itu, alat peraga/praktikum sebagai alat media 

pendidikan untuk menjelaskan IPA sangat diperlukan (Indrawati, 2006). 

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu adanya model pembelajaran sains 

yang mampu menjabarkan empat pilar pendidikan, mampu meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah (problem solving) serta dapat diterapkan dengan keterbatasan 

peralatan dan sarana laboratorium yang ada. Model pembelajaran sains dengan 

pendekatan inkuiri merupakan alternatif jawaban, karena pendekatan itu dapat 

memfasilitasi siswa untuk memecahkan masalah melalui penyelidikan ilmiah, sehingga 

siswa dapat menemukan sendiri jawabannya (McDermott et al., dalam Wiyanto, 2008). 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pembelajaran dengan kegiatan laboratorium 

berbasis inkuiri lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 

(Kaswan, 2005). Jaelani (2005) mengatakan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri 

lebih meningkatkan penguasaan konsep siswa dibandingkan dengan pembelajaran 

biasa (ceramah dan mencatat) dan pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan 

ketrampilan  proses sains siswa.  

Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil penelitian Yustami (2005) yang 

menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan keterampilan proses sains mampu 

meningkatkan keterampilan mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, 

meramalkan, berhipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan atau 

sumber, menerapkan konsep dan berkomunikasi pada siswa. Peningkatan 

keterampilan proses sains tertinggi pada keterampilan merencanakan percobaan, 

sedangkan terendah pada keterampilan meramalkan 
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Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan peralatan laboratorium dapat 

digunakan pendekatan luar ruangan (outdoor), karena dengan pendekatan ini peralatan 

laboratorium yang dibutuhkan dapat diganti dengan benda-benda yang ada di sekitar 

kita. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Popov (2006) bahwa objek dari 

pembelajaran fisika di luar ruangan (outdoor physics) adalah benda-benda yang ada 

di alam (buatan atau alami) yang dapat merefleksikan prinsip-prinsip, hukum dan 

teori fisika sehingga pengalaman berpikir, menggunakan peralatan fisika dan benda-

benda lain, pandangan siswa tentang dunia ilmiah, kemampuan serta sikap siswa 

terhadap fisika dapat ditingkatkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengembangan perangkat (RPP, LKS, Buku petunjuk guru) dan 

setting model pembelajaran fisika SMA berbasis empat pilar pendidikan melalui 

outdoor-inquiry ? 

2. Bagaimana profil pembiasaan bekerja ilmiah (ketrampilan proses inkuiri ilmiah, 

peningkatan pemahaman konsep, kemampuan bekerja kelompok dan kemampuan 

berpikir dan bertindak seperti ilmuwan) pada model pembelajaran fisika SMA 

berbasis empat pilar pendidikan melalui outdoor-inquiry? 
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3. Bagaimanakah respon sikap siswa terhadap penerapan model pembelajaran fisika 

SMA berbasis empat pilar pendidikan melalui outdoor-inquiry ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran sains 

berbasis pada empat pilar pendidikan dengan pendekatan inkuiri melalui kegiatan di 

luar ruangan (outdoor). Tujuan khusus yang akan dicapai pada penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Pengembangkan perangkat (RPP, LKS, Buku petunjuk guru) dan setting 

pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan pada mata pelajaran fisika SMA 

melalui outdoor-inquiry.  

2. Profil pembiasaan bekerja ilmiah (ketrampilan proses inkuiri ilmiah, ketuntasan 

pemahaman konsep, kemampuan bekerja kelompok dan kemampuan berpikir 

dan bertindak seperti ilmuwan) pada model pembelajaran berbasis empat pilar 

pendidikan pada mata pelajaran fisika SMA melalui outdoor-inquiry. 

3. Respon sikap siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis empat pilar 

pendidikan pada mata pelajaran fisika SMA melalui outdoor-inquiry. 
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1.4 Penegasan Istilah 

1.4.1 Pengembangan Sistem Pembelajaran 

Pengembangan Sistem Pembelajaran adalah suatu proses menentukan dan 

menciptakan situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan siswa dapat 

berinteraksi sedemikian sehingga terjadi perubahan tingkah laku.          

1.4.2 Model pembelajaran Outdoor-inquiry  

Model Pembelajaran Outdoor-inquiry adalah suatu model pembelajaran yang 

dilakukan di luar ruangan (outdoor) untuk menemukan (inquiry) konsep, 

hukum dan teori fisika.  

1.4.3 Kebiasaan Bekerja Ilmiah (doing science) 

Kebiasaan Bekerja Ilmiah (doing science) adalah kebiasaan untuk 

menyelesaikan persoalan (problem solving) melalui proses berpikir dan 

bertindak ilmiah yang ditandai adanya keajegan dalam bertindak atau 

bertingkah laku dan berpikir sesuai dengan metode ilmiah. 

 Adapun komponen berpikir dan bertindak ilmiah pada penelitian ini terdiri 

dari : kegiatan inkuiri ilmiah (learning to do) yang terbimbing sampai 

diperoleh jawaban dari suatu masalah (learning to know) yang dilakukan 

secara kolaboratif (learning live together) dan diharapkan siswa menjadi 

terbiasa berpikir dan bekerja seperti apa yang biasa dilakukan oleh para 

ilmuwan (learning to be). 
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1.4.4 Metode ilmiah  

Metode ilmiah adalah metode untuk mencari jawaban secara ilmiah melalui 

tahap-tahap berikut : mengeksplorasi dan merumuskan masalah; membuat 

hipotesis; merncanakan dan melaksanakan percobaan; mengorganisir data; 

menganalisa data; merumuskan kesimpulan; mengkomunikasikan kesimpulan 

kepada orang lain ( Wiyanto, 2008)  

 

1.5 Asumsi Dan Keterbatasan 

1.5.1 Asumsi Penelitian 

Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Siswa yang menjadi subjek penelitian ini mempunyai perkembangan 

kognitif yang setara. 

b) Siswa dalam mengerjakan tes hasil belajar bersungguh-sungguh dan murni 

merupakan hasil kerjanya sendiri. 

c) Siswa dalam mengisi angket respon sikap siswa sesuai dengan pendapatnya 

sendiri tanpa terpengaruh oleh siapapun. 

d) Pengamat dalam mengamati jalannya proses pembelajaran memberikan 

penilaian yang bersifat obyektif. 

1.5.2 Pembatasan Penelitian 

a) Materi yang dikembangkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

ini adalah materi Fisika untuk siswa SMA.  
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b) Pada Kurikulum 2006 SMA dan MA mata pelajaran Fisika, materi pokok 

Dinamika Rotasi, Kinematika Benda tegar dan Fluida Dinamis.  

c) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah perangkat 

pembelajaran (RPP, LKS, Buku petunjuk guru) dan setting pembelajaran 

berbasis empat pilar pendidikan pada mata pelajaran fisika SMA melalui 

outdoor-inquiry. 

d) Siswa dalam mengisi angket respon sikap siswa terbatas pada akhir 

pelaksanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang berupa 

lembar kegiatan siswa (LKS). 

e) Perlakuan terhadap subjek penelitian kurang dari satu semester, yaitu 

hanya enam kali pertemuan. 

f) Penilaian terhadap Kemampuan Kerja Kelompok dalam pembelajaran 

hanya ketika siswa melakukan percobaan dan pengamatan dengan 

menggunakan LKS. Nilai atau skor diberikan oleh pengamat (guru) 

dengan menggunakan lembar pengamatan penilaian kemampuan kerja 

kelompok. 

g) Penelitian ini hanya dilakukan di kelas XI IPA MAN Ciledug Kabupaten 

Cirebon semester genap tahun pelajaran 2007/2008.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian pengembangan perangkat model pembelajaran ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Tersedianya perangkat pembelajaran (RPP, LKS, Buku petunjuk guru) dan 

setting pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan pada mata pelajaran fisika 

SMA melalui outdoor-inquiry. 

2. Umpan balik dari hasil pengembangan perangkat pembelajaran ini diharapkan 

dapat menyempurnakan pembelajaran Fisika dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan pada jenjang SMA. 

3. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi guru Fisika tentang model 

pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan yang dapat diimplementasikan 

dalam pembelajaran. 

4. Apabila dalam mengimplementasikan perangkat pembelajaran berbasis empat 

pilar ini, terjadi peningkatan kualitas pembelajaran Fisika sesuai yang diharapkan 

penelitian, maka dapat dikembangkan perangkat pembelajaran berbasis empat 

pilar pendidikan untuk bahan kajian yang lain.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebiasaan Bekerja Ilmiah dalam Pembelajaran Fisika 

Kebiasaan Bekerja Ilmiah (doing science) adalah kebiasaan untuk 

menyelesaikan persoalan (problem solving) yang dilakukan ilmuwan melalui proses 

berpikir dan bertindak ilmiah. Para ilmuwan telah terbiasa atau terlatih menggunakan 

proses berpikir dan bertindak ilmiah secara terencana, sistematis, teliti, jujur, kritis, 

kreatif, dan logis dalam pemecahan masalah yang dihadapinya, sehingga mereka hidup 

dengan produktif dan menghasilkan temuan-temuan baru yang sangat bermanfaat 

bagi ilmu pengetahuan. Jadi kemampuan tersebut telah berkontribusi menjadikannya 

manusia yang memiliki kecakapan hidup (life skill). Kecakapan itu sangat diperlukan 

bagi semua orang, tidak terbatas hanya ilmuwan, agar mampu bertahan hidup secara 

produktif di era globalisasi dewasa ini (Wiyanto, 2008). 

Mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam rumpun Sains 

yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitis induktif dan deduktif 

dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar,  baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan matematika, serta dapat 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri. Sesuai dengan 

Fungsi dan Tujuan mata pelajaran fisika di SMA atau MA antara lain adalah sebagai 

sarana untuk: (1) memupuk sikap ilmiah yang mencakup: jujur dan obyektif terhadap 

data; terbuka dalam menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti tertentu; ulet dan 
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tidak cepat putus asa; kritis terhadap pernyataan ilmiah yaitu tidak mudah percaya 

tanpa ada dukungan hasil observasi empiris; dapat bekerjasama dengan orang lain; (2) 

memberi pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalaui 

percobaan: merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, 

dan menafsirkan data, menyusun laporan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan 

secara lisan dan tertulis; (3) mengembangkan kemampuan berpikir analisis induktif 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam dan menyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif; menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip fisika serta mempunyai 

keterampilan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (Depdiknas, 2006). 

Standar kompetensi pelajaran Fisika di SMA/MA juga menuntut siswa 

untuk mampu melakukan kerja ilmiah yang mencakup kemampuan penyelidikan, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah serta 

pengembangan nilai dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2006). Sejalan dengan tujuan 

tersebut, Retno dkk (2006) berpendapat bahwa kemampuan bekerja ilmiah ini mampu 

memberikan pemahaman pengetahuan yang berkaitan dengan sains dan teknologi, 

mengembangkan sikap jujur, kritis, logis, sistematis, disiplin, obyektif, terbuka, 

kooperatif, rasa ingin tahu, senang melakukan kegiatan IPA.  Kemampuan bekerja 

ilmiah ini juga akan menumbuhkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional 
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yang seimbang dan akan menumbuhan “science disposition”, yaitu keinginan, 

kesadaran dan dedikasi terhadap sains. 

Bertindak ilmiah merupakan metode untuk mencari jawaban secara ilmiah 

melalui tahap-tahap berikut: mengeksplorasi dan merumuskan masalah; membuat 

hipotesis; merencanakan dan melaksanakan percobaan; mengorganisir data; 

menganalisa data; merumuskan kesimpulan; mengkomunikasikan kesimpulan kepada 

orang lain (Wiyanto, 2008). 

 Adapun komponen berpikir dan bertindak ilmiah pada penelitian ini terdiri 

dari: kegiatan inkuiri ilmiah (learning to do) yang terbimbing sampai diperoleh 

jawaban dari suatu masalah (learning to know) yang dilakukan secara kolaboratif 

(learning live together) dan diharapkan siswa menjadi terbiasa berpikir dan bekerja 

seperti apa yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan (learning to be). 

Kebiasaan bekerja ilmiah diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang merefleksikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap ilmiah yang dimiliki siswa. Bila kebiasan (habit) tersebut sudah tumbuh 

pada siswa maka pilar learning to be dalam pembelajaran sains dapat dikatakan 

berhasil, yaitu siswa belajar menjadi seperti seorang ilmuwan (learning to be a 

scientist). Jadi hasil belajar yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sains 

dengan pendekatan inkuiri sesuai dengan pilar learning to be adalah kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang merefleksikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap ilmiah yang dimiliki siswa  

 



14 
 

 

2.2  Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Inkuiri sebagai Bentuk Penjabaran 

Empat Pilar Pendidikan 

2.2.1 Definisi Operasional Inkuiri Ilmiah 

Inkuiri ilmiah sebagai bagian dari pembelajaran sains memiliki berbagai 

macam pengertian. National Science Education Standards (NSES) mendefinisikan 

inkuiri ilmiah sebagai berbagai macam cara para ilmuwan dalam mempelajari alam 

semesta dan mengemukakan penjelasan berdasarkan hasil penelitian mereka. Inkuiri 

juga merupakan kegiatan pengembangan pengetahuan dan pemahaman konsep sains 

yang dilakukan oleh siswa dengan meniru para ilmuwan dalam mempelajari alam 

semesta (Wenning, 2007). Nation Science Teacher Asosiation (NSTA) mendefinisikan 

dengan tegas bahwa inkuiri ilmiah merupakan cara yang paling baik untuk 

memahami materi IPA, karena siswa belajar bagaimana mengajukan pertanyaan dan 

mengunakan fakta-fakta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siswa juga belajar 

untuk merancang percobaan dan mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, 

mengembangkan penjelasan dari data yang ada serta mengkomunikasikan dan 

mempertahankan kesimpulan mereka. (NSTA dalam Wenning, 2007). 

2.2.2 Ketrampilan Proses Inkuiri Ilmiah dalam Pembelajaran  

Pembelajaran sains dengan pendekatan inkuiri dapat memfasilitasi siswa untuk 

memecahkan masalah, karena pendekatan itu melalui penyelidikan ilmiah, sehingga 

siswa dapat menemukan sendiri jawabannya (McDermott et al dalam Wiyanto, 2008).  

Sesuai dengan hal di atas, Anggraeni (2006) mengatakan bahwa dalam 

perkuliahan berbasis inkuiri, mahasiswa mendapat kesempatan untuk berlatih 
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mencari, merumuskan, dan memecahkan masalah dengan menggunakan metode 

ilmiah. Mahasiswa akan mengajukan asumsi, merumuskan hipotesis, mengidentifikasi 

variabel percobaan, mengamati, mengukur, dan mencatat parameter percobaan, 

menganalisis data, menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan hasil percobaan. 

Sidharta (2006) mengatakan bahwa model pembelajaran berbasis inkuiri laboratorium 

dapat meningkatkan pemahaman konsep pada setiap kelompok kemampuan siswa, 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dengan hasil tertinggi pada aspek 

membangun konsep di atas pengetahuan yang telah ada pada diri siswa dan terendah 

pada aspek memilih hal-hal yang mungkin tidak relevan, serta keterampilan proses 

sains dapat mengatasi kurangnya waktu pembelajaran, bagian-bagian pembelajaran 

tertentu dapat dilaksanakan di luar jam kelas. 

Penelitian lain menunjukan bahwa penerapan pendekatan keterampilan proses 

sains mampu meningkatkan keterampilan mengamati, mengelompokkan, 

menafsirkan, meramalkan, berhipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan 

alat/bahan atau sumber, menerapkan konsep dan berkomunikasi pada siswa. 

Peningkatan keterampilan proses sains tertinggi pada keterampilan merencanakan 

percobaan, sedangkan terendah pada keterampilan meramalkan (Yustami, 2005). 

Jaelani (2005) mengatakan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri lebih meningkatkan 

penguasaan konsep siswa dibandingkan dengan pembelajaran biasa (ceramah dan 

mencatat) dan pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan Ketrampilan Proses 

Sains siswa. 
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Pendekatan inkuiri adalah pendekatan mengajar di mana siswa merumuskan 

masalah, mendesain eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data sampai 

mengambil keputusan sendiri. Pendekatan inkuiri harus memenuhi empat kriteria 

ialah kejelasan, kesesuaian, ketepatan dan kerumitannya. Setelah guru mengundang 

siswa untuk mengajukan masalah yang erat hubungannya dengan pokok bahasan 

yang akan diajarkan, siswa akan terlibat dalam kegiatan inquiry dengan melalui 5 fase 

ialah: 

Fase 1: Siswa menghadapi masalah yang dianggap oleh siswa memberikan tantangan 

untuk diteliti. 

Fase 2 : Siswa melakukan pengumpulan data untuk menguji kondisi, sifat khusus dari 

objek teliti dan pengujian terhadap situasi masalah yang dihadapi. 

Fase 3 : siswa mengumpulkan data untuk memisahkan variabel yang relevan, 

berhipotesis dan bereksperimen untuk menguji hipotesis sehingga diperoleh 

hubungan sebab akibat. 

Fase 4 : merumuskan penemuan inkuiri hingga diperoleh penjelasan, pernyataan, atau 

prinsip yang lebih formal. 

Fase 5 : melakukan analisis terhadap proses inkuiri, strategi yang dilakukan oleh guru 

maupun siswa. Analisis diperlukan untuk membantu siswa terarah pada 

mencari sebab akibat.  

Dalam membelajarkan siswa kemampuan ber-inkuiri ilmiah seorang guru 

hendaknya memahami tingkatan inkuiri sehingga dapat disesuaikan dengan 

kemampuan siswa mereka. Pendekatan yang digunakan untuk siswa SD tentunya 
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berbeda dengan pendekatan yang digunakan untuk siswa SMA. Wenning (2007) 

membedakan pendekatan inkuiri dalam delapan  tingkat seperti terlihat dalam Tabel 

2.1  

 

Tabel 2.1 Tingkatan Inkuiri 

 

 

 

 

Sumber : Wenning (2005) 

 

Tingkat pertama disebut discovery, yaitu guru menentukan masalah dan 

proses pemecahannya, sedangkan siswa mengerjakan proses itu sehingga dapat 

menemukan sendiri hasil atau solusinya. Tingkat ke dua disebut demonstrasi 

interaktif (interactive demontrations), yaitu guru mendemonstrasikan (memanipulasi) 

percobaan, kemudian menyuruh siswa untuk menebak apa yang mungkin  terjadi  

selanjutnya. Tingkat ke tiga disebut pembelajaran inkuiri (inquiry lesson), yaitu 

melalui diskusi siswa diajak untuk memahami lebih dalam bagaimana mengontrol 

sebuah percobaan. Tingkat ini merupakan jembatan menuju inkuiri di laboratorium. 

Tingkat ke empat disebut inkuri terbimbing (guided inquiry lab) yaitu melalui 

eksperimen di laboratorium dengan permasalahan yang dikemukakan guru, petunjuk 

praktikum lengkap serta melalui penjelasan dengan detail terlebih dahulu oleh guru. 

Discovery 
Learning 

Interacrive 
Demonstrations 

Inquiry 
Lesson 

Bounded 
Inquiry Lab 

Guided 
Inquiry Lab 

Free 
Inquiry Lab 

Pure Hypothetical 
Inquiry 

Applied Hypothetical 
Inquiry 

 
Rendah 

Guru Siswa 

Tinggi Tingkat Kecerdasan 

Posisi Kontrol
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Tingkat ke lima disebut inkuri tebatas (bounded inqury) yaitu eksperimen di 

laboratorium dengan permasalahan dikemukakan guru, dibimbing dengan pertanyaan 

terbatas dan didahului penjelasan singkat. Tingkat ke enam disebut inkuri bebas (free 

inquiry) yaitu permasalahan dikemukakan siswa, dibimbing dengan satu pertanyaan 

dari siswa dan tidak ada penjelasan lebih dahulu. Tingkat ke tujuh dan ke delapan 

disebut Pure Hypothetical inquiry dan Applied Hypothetical inquiry  keduanya 

melakukan pembuktian terhadap suatu penjelasan untuk mempertanggungjawabkan 

sebuah hukum atau pengamatan. 

Pada delapan tingkat inkuiri tersebut siswa dapat menemukan sendiri solusi 

dari masalah yang dihadapinya. Solusi itu merupakan produk pengetahuan baru bagi 

siswa, yang dapat berupa konsep, prinsip, teori, atau hukum-hukum alam. Produk 

tersebut merupakan hasil dari learning to know. Jadi kemampuan yang dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran sains dengan pendekatan inkuiri sesuai dengan 

pilar learning to know itu adalah penguasan konsep, prinsip, teori, atau hukum.  

2.2.3 Kegiatan Laboratorium Fisika 

Ditinjau dari metode penyelenggaraanya, kegiatan laboratorium dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu demonstrasi dan percobaan atau eksperimen. 

Demonstrasi adalah proses menunjukan sesuatu kepada orang lain atau kelompok 

lain. Pada metode ini proses kegiatan laborarotium biasanya dilakukan di depan kelas 

oleh guru dibantu beberapa siswa, sedangkan siswa yang lain hanya memperhatikan 

tanpa terlibat langsung pada kegiatan tersebut. Percobaan atau eksperimen adalah 

proses pemecahan masalah melalui kegiatan manipulasi variabel dan pengamatan 
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atau pengukuran. Percobaan ini dilakukan oleh seluruh siswa secara berkelompok 

disesuakan dengan percobaannya dan alat-alat laboratorium yang tersedia di sekolah. 

Kegiatan laboratorium baik demonstrasi maupun eksperimen dapat 

dikotomikan menjadi kegiatan laboratorium yang bersifat verifikasi atau deduktif dan 

kegiatan laboratorium inkuiri atau induktif. Pada kegiatan laboratorium Verifikasi ini 

melakukan proses sebuah penelitian untuk memberikan pengertian kepada siswa 

terhadap teori atau konsep yang telah guru berikan melalui suatu eksperimen, 

sehingga siswa dapat mengerti dan memahami betul atas konsep dan teori tersebut. 

Pada kegiatan laboratorium verifikasi, guru berperan menerangkan suatu teori, 

kemudian siswa dapat membuktikannya melalui sebuah eksperimen. Ketika siswa 

melakukan eksperimen, siswa akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa teori atau 

konsep tersbut sesuai atau tidak dengan percobaan. Jadi kegiatan laboratorium 

bersifat pembuktian konsep, rumus yang sudah diterangkan.  

Dalam eksperimen berbasis verifikasi, banyak pula manfaat yang dapat 

diambil baik untuk siswa maupun untuk guru. Manfaat untuk siswa diantaranya siswa 

dapat:  membentuk kepribadian yang jujur, teliti, ulet dan cerdas; siswa dapat 

berfikikir secara kritis terhadap eksperimen yang dilakukan; menjalin kerjasama 

bersama teman-temannya; memahami sebuah teori dan konsep dengan lebih 

mendalam; meningkatkan keahlian siswa dalam bekerja secara ilmiah. Manfaat yang 

dapat diambil oleh guru ketika menerapkan kegiatan eksperimen berbasis verifikasi 

adalah guru dapat: lebih kreatif dalam menerangkan suatu konsep dan teori terhadap 

siswanya;  mengetahui kemampuan siswa dalam kerja secara ilmiah; memahami 
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konsep dan teori lebih mendalam setelah para siswa melakukan eksperimen. 

Eksperimen berbasis verifikasi memiliki beberapa kelemahan ini yaitu: tidak 

terbentuknya individu siswa yang kreatif dan inovatif; siswa akan merasa lebih jenuh 

untuk melakukan eksperimen; kadang-kadang siswa akan melakukan suatu 

kebohongan ketika mendapatkan hasil data yang tidak sesui dengan konsep; siswa 

tidak terlatih untuk berpikir secara sistematis; siswa tidak terlatih untuk mencoba hal 

yang lebih baru; kurangnya interaksi antar siswa dengan guru; guru tidak akan 

berkembang, sesuai dengan penemuan siswanya yang baru; siswa tidak terlatih untuk 

menjadi seorang ilmuan dan petualang. 

Pada kegiatan laboratorium berbasis inkuiri terjadi proses pembelajaran yang 

melalui suatu sistem pemikiran yang sistematis. Di dalam proses ini, siswa 

diharapkan dapat memahami dan terampil terhadap suatu permasalahan yang 

diberikan oleh guru. Peran guru dalam proses inkuri ini, tidak hanya memberikan 

teori saja, tetapi membantu dan membimbing siswanya agar bisa menemukan 

jawaban atas permasalah yang diberikan. Cara untuk mendapat jawaban tersebut 

siswa dapat merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan 

menganalisis data serta menarik sebuah kesimpulan. 

Dalam proses inkuiri ini banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh baik 

intuk guru maupun untuk siswa. Manfaat untuk siswa antara lain siswa dapat: 

berpikir secara kritis dan sistematis; meningkatkan keterampilan secara ilmiah; 

meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri siswa dan minat belajar secara 

intrinsik; mengkondisikan siswa sebagai petualang dan penemu baru; siswa dapat 
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lebih aktif dan berprestasi; pembelajaran akan lebih terasa menyenangkan dan 

menantan; lebih jujur, teliti, ulet dan kerjasama. Manfaat yang dapat diperoleh guru 

antara lain: menjadi lebih kreatif; terjalin kerjasama yang baik antara murid dan guru 

sehingga akan sama-sama berkembang bersamaan dengan perkembangan siswa; 

dapat memahami teori dan konsep secara menyeluruh. 

Proses eksperimen berbasis inkuiri selain memiliki manfaat juga  memiliki 

beberapa kendala antara lain sebagai berikut : waktu dan energi yang diperlukan 

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan laboratorium inkuiri lebih banyak; 

pembelajaran inkuiri butuh waktu lebih banyak daripada metode ceramah; siswa/guru 

memiliki kelemahan dalam menerapkan pengetahuan di buku kedalam kegiatan 

inkuiri; kemampuan dan kebiasaan guru dalam menerapkan metode inkuiri rendah; 

biaya yang dibutuhkan lebih banyak; kurikulum yang memuat materi terlalu banyak 

sehingga guru susah mengalokasikan waktu untuk metode inkuiri (Wenning, 2005b). 

2.2.4 Pendekatan Inkuiri sebagai Bentuk Penjabaran Empat Pilar Pendidikan 

Tujuan umum dari pembelajaran sains dengan pendekatan inkuiri, adalah 

untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk 

membangkitkan pertanyaan yang muncul dari rasa keingintahuannya dan upaya 

mencari jawabannya. Berkaitan dengan empat pilar pendidikan, proses mencari 

jawaban tersebut sesuai dengan pilar learning to do. Belajar melakukan tidak sekedar 

belajar atau berlatih menguasai keterampilan dan kompetensi kerja, tetapi lebih 

merupakan representasi belajar kecakapan hidup yang memadukan sejumlah unsur 

keterampilan kognitif, keterampilan praktikal dan keterampilan sikap sosial. 
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Kemampuan atau keterampilan proses ilmiah yang dapat dikembangkan sesuai 

dengan pilar learning to do itu adalah: (1) identifikasi dan merumuskan masalah, (2) 

merumuskan hiporesis dengan menggunakan induksi empirik, (3) mendesain dan 

melaksanakan cara pengujian hipotesis, (4) mengorganisasikan dan menganalisis data 

yang diperoleh, (5) merumuskan kesimpulan dengan menggunakan statistik dan 

mengkomunikasikannya (Wenning, 2007). 

Belajar mengetahui (learning to know) merupakan kegiatan untuk 

memperoleh, memperdalam dan memanfaatkan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh 

dengan berbagai upaya melalui membaca, bertanya, mengikuti kuliah, mengakses 

internet, melakukan percobaan dan lain-lain. Untuk memperdalam pengetahuan dapat 

dilakukan melalui diskusi, latihan pemecahan masalah, penerapan, tanya jawab dan 

lain-lain. Pengetahuan dapat dimanfaatkan sebagai alat mencapai tujuan tertentu 

seperti memahami lingkungan, memperoleh pekerjaan, menyelesaikan masalah. 

Belajar mengetahui ini penting diajarkan kepada siswa sehingga siswa mampu 

mengembangkan strategi belajar dan mengetahui tentang metode ilmiah. Membentuk 

kegemaran siswa untuk memahami, mengetahui dan menemukan dalam rangka 

membangun pengetahuan mereka jauh lebih penting dari pada memberikan dan 

menyediakan seonggok pengetahuan yang harus dihafal dan dikuasai. 

Dalam pelaksanaan kegiatan eksperimen, ada beberapa kegiatan yang harus 

dilakukan secara serentak, seperti mengontrol dan memvariasikan variabel, 

melakukan pengamatan/pengukuran, dan mencatat data. Oleh karena itu, kegiatan 

laboratorium biasanya dilaksanakan secara berkelompok, sehingga siswa mendapat 
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kesempatan mengembangkan pilar belajar bekerja sama dalam kelompok (learning to 

live together). Belajar hidup bersama dibangun  kecakapan unjuk kerja yang dilandasi 

semangat perdamaian, kebersamaan, keselarasan dan keserasian berkehidupan 

melalui kerja kolaboratif  untuk mencapai tujuan bersama, bukan membangun 

semangat kopetisi. Jadi kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran 

sains dengan pendekatan inkuiri sesuai dengan pilar learning to live together adalah 

kemampuan berinteraksi dalam kelompok kerja. 

Kebiasaan melakukan percobaan inkuiri (learning to do) dalam rangka 

memperoleh pengetahuan (learning to know) dan dilakukan secara kolaboratif 

(learning to live together)  diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan berpikir dan 

bertindak ilmiah yang merefleksikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap ilmiah yang dimiliki siswa. Bila kebiasan (habit) tersebut sudah tumbuh pada 

siswa maka pilar learning to be dalam pembelajaran sains dapat dikatakan berhasil, 

yaitu siswa belajar menjadi seperti seorang ilmuwan (learning to be a scientist). 

Dengan demikian belajar yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran sains 

dengan pendekatan inkuiri sesuai dengan pilar learning to be adalah kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang merefleksikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap ilmiah yang dimiliki siswa (Wiyanto, 2006) 

Kerangka penjabaran empat pilar pendidikan dalam pembelajaran sains 

dengan pendekatan inkuiri, seperti telah diuraikan tadi, dapat dinyatakan dalam 

bentuk bagan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kerangka penjabaran empat pilar pendidikan dalam pembelajaran sains 

dengan pendekatan inkuiri (Wiyanto, 2006). 

 

2.3 Pembelajaran Fisika Melalui Kegiatan Luar Ruangan (outdoor activity) 

 Pelajaran Fisika sering kali menjadi pelajaran yang tidak diminati karena 

banyaknya persamaan matematika, banyaknya konsep fisika yang harus dikuasai 

serta keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sangat sedikit (Popov, 2006). 

Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan memotivasi siswa dalam belajar 

fisika. Holubova (2003) mengatakan bahwa peningkatkan motivasi siswa dapat 

dilakukan dengan membawa konsep fisika sedekat mungkin dengan kehidupan siswa 

untuk menyederhanakan dan memodivikasi praktikum serta menghubungkan 

berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran di luar ruangan juga memberikan kesempatan 

yang cukup untuk mengembangkan konsep siswa sebab pembelajaran berada pada 

dunia nyata (Marzano dkk dalam Knapp, 1992: Penwell, 2004) 

Hal ini sesuai dengan penelitian tentang ingatan (memory) yang dilakukan 

Caine dan Caine (dalam Knapp, 1992) yang menggambarkan dua jenis sistem 
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memori yaitu ”taxon” dan ”lokale”. Taxon memory terlihat pada proses ingatan 

tentang pemberian informasi oleh orang lain. Disisi lain Lokale memory secara 

otomatis membuat peta pikiran tentang lingkungan sekitar kita, peta ini yang 

membimbing pergerakan kita dan interaksi yang aman serta akurat.  Pembelajaran 

luar ruangan mampu memberikan memori locale yang membantu siswa 

mengkontruksi pengetahuan mereka dan pembelajaran jadi penuh arti (meaningfull).   

Praktikum  luar ruangan ini dapat dilakukan dengan membawa siswa 

melakukan observasi pada objek yang dipilih di lingkungan sekitar kita kemudian 

mencatat hasil pengamatan mereka dengan bahasa diskriptif, hasil pengukuran dan 

memberi label pada gambar dan foto. Popov (2006) mengatakan bahwa kegiatan 

outdoor dilakukan dengan menggunakan peralatan yang cukup besar yang ada di 

sekitar kita. Misalnya untuk percobaan GLB dan GLBB dapat digunakan mobil atau 

kereta api yang bergerak dan dihitung kecepatannya dengan lebih dahulu mengukur 

jarak dan waktu yang dibutuhkan. Beberapa pokok bahasan yang dapat di 

eksperimenkan di luar ruangan menurut Holubova (2005) adalah: (1) Makanika 

(berkaitan dengan momen inersia, gaya gesek, aksi reaksi), (2) Fluida statis dan fluida 

dinamis, (3) Getaran dan gelombang mekanik, (4) Arus listrik, (5) Suhu dan kalor, (6) 

Pesawat sederhana, (7) Pengukuran dan (8) Optik (Holubova, 2003) 

Adapun objek dari pembelajaran fisika di luar ruangan (outdoor physics) 

adalah benda-benda yang ada di alam (buatan atau alami) yang dapat merefleksikan 

prinsip-prinsip, hukum dan teori fisika. Sehingga pengalaman berpikir, menggunakan 
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peralatan fisika dan benda-benda lain, pandangan siswa tentang dunia ilmiah, 

kemampuan serta sikap siswa terhadap fisika dapat ditingkatkan (Popov, 2006).  

 

2.4 Teori Belajar 

2.4.1 Teori Pembelajaran Konstruktivisme 

Esensi dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa sendiri yang harus 

menemukan dan menstransfer informasi-informasi kompleks apabila mereka harus 

menjadikan informasi itu sebagai miliknya sendiri (Slavin dalam Jupri, 2004). 

Menurut Slavin, teori konstruktivis memandang siswa secara terus-menerus 

memeriksa informasi-informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan 

merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai lagi. Pandangan ini mempunyai 

implikasi yang mendalam dalam pengajaran, teori ini menganjurkan peranan siswa 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran yaitu pengajaran yang terpusat pada siswa. 

Peran guru adalah membantu siswa menemukan fakta, konsep, atau prinsip bagi diri 

mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan 

kelas. 

Asumsi sentral dari pendekatan konstruktivis adalah belajar itu ditemukan, 

meskipun kita menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka harus melakukan operasi 

mental dengan informasi untuk membuat informasi itu masuk dalam pemahaman 

mereka.  
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Menurut pandangan konstruktivisme tentang belajar sains, keberhasilan 

belajar bergantung bukan hanya pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga 

pada pengetahuan awal siswa. Belajar melibatkan pembentukan “makna” oleh siswa 

dari apa yang mereka lakukan, lihat, dan dengar. Dalam perspektif konstruktivisme 

belajar itu merupakan proses perubahan konsepsi atau dengan kata lain belajar 

merupakan suatu kegiatan yang rasional yang hanya akan terjadi apabila seseorang 

mengubah atau berkeinginan mengubah pikirannya. 

2.4.2 Teori Perkembangan Perpikir Piaget 

Tingkat perkembangan kognitif anak menurut Piaget (dalam Wiyanto, 2008) 

melalui empat tahap. Tiap-tiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan-

kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang memahami dunia dengan 

cara yang semakin kompleks. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: (1) sensori 

motor ( usia lahir–2 tahun), (2) pra operasional (usia 2–7 tahun), (3) operasional 

kongkrit (usia 7–11 tahun), dan operasional formal (11 tahun sampai dewasa). 

Siswa SMP berusia sekitar 12 tahun sampai 15 tahun. Berdasarkan tahap 

perkembangan kognitif Piaget, maka siswa SMP pada umumnya berada pada tahap 

perkembangan operasional kongkret menuju tahap operasional formal. Pada usia 

tersebut, siswa mulai matang secara intelektual dan mampu memasuki dunia ide, 

berminat dalam pemecahan masalah-masalah teoritis dan abstrak, dan juga menyukai 

permasalahan yang menantangnya berpikir. 
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Untuk menjembatani dari tahap operasi kongkrit menuju tahap operasi formal, 

anak membutuhkan pengalaman nyata sebagai dasar dalam memahami ide-ide yang 

diberikan kepadanya. Untuk sains, pengalaman kongkrit dapat diperoleh melalui 

kegiatan eksperimen atau demonstrasi di kelas atau di laboratorium. Pengalaman 

tersebut dapat berupa rekayasa alat-alat atau mengamati dengan menggunakan semua 

indera. Oleh karena itu, agar pembelajaran sains di tingkat SMP dapat berjalan efektif 

maka siswa perlu diberi kesempatan untuk praktek dan berinteraksi dengan benda 

kongkrit. 

Piaget menemukan bahwa penggunaan operasi-operasi formal bergantung 

kepada keakraban dengan daerah subyek tertentu. Apabila siswa akrab atau terbiasa 

dengan suatu subyek tertentu, maka mereka lebih memungkinkan menggunakan 

operasi formal. Apabila mereka tidak biasa dengan suatu subyek, mereka lebih lambat 

menghadapinya, dan cenderung menggunakan pola penalaran kongkrit. 

Berdasarkan atas uraian tentang teori Piaget, dapat dikemukakan beberapa 

implikasi penting teori Piaget dalam pembelajaran anatara lain; (1) memperhatikan 

peranan dan inisiatif siswa serta keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, anak didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan itu melalui 

interaksi spontan dengan lingkungannya, (2) memaklumi akan adanya perbedaan 

individual dalam hal kemajuan perkembangan intelektual, (3) pada saat 

memperkenalkan informasi baru, khususnya informasi yang melibatkan konsep 

abstrak hendaknya dimulai dengan contoh-contoh yang lebih dikenal siswa, (4) siswa 

yang belum mencapai tahap operasi formal memerlukan bantuan dalam tugas yang 
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kompleks, maka pasangkanlah anak tersebut dengan anak yang sudah menguasai 

tugas komplek, dan (5) dorong siswa untuk menyatakan prinsip-prinsip dan ide-ide 

dalam kata mereka sendiri dan menemukan makna di balik ide-ide tersebut 

2.4.3 Teori Vygotsky 

Prinsip penting dari teori Vygotsky (dalam Jupri, 2004) adalah; (1) penekanan 

pada hakikat sosial dari pembelajaran, siswa belajar melalui interaksi dengan orang 

dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu, (2) pembelajaran terjadi apabila anak 

bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas 

itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas-tugas tersebut berada 

dalam zone of proximal development. (3) scaffolding adalah langkah-langkah bantuan 

yang diberikan kepada dengan cara siswa diberikan tugas-tugas kompleks, sulit, dan 

realistik dan kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-

tugas tersebut.  

Dalam penggunaan sehari-hari, scaffolding termasuk pemberian kepada siswa 

bantuan yang lebih terstruktur pada awal pembelajaran dan secara bertahap 

mengaktifkan tanggung jawab belajar kepada siswa untuk bekerja atas arahan diri 

mereka sendiri . 

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi teori Vygotsky dalam 

pembelajaran terpadu adalah dikehendakinya susunan kelas berbentuk kelompok, 

sehingga siswa dapat berinteraksi di sekitar tugas-tugas yang sulit dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam masing-
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masing zone of proximal development mereka. Di samping itu, pendekatan Vygotsky 

dalam pembelajaran menekankan perlunya bantuan (scaffolding) dari guru sebagai 

pemandu, agar siswa dapat menguasai secara tuntas keterampilan-keterampilan yang 

memungkinkan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan semakin lama semakin 

bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. 

2.4.4 Teori David Ausubel 

Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna yang  

merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang 

relevan yang terdapat dalam struktur kognitif siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar bermakna menurut Ausubel (dalam Jupri, 2004) ialah struktur kognitif, stabilitas, 

dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu.  

Ausubel menyatakan: “The most  important single factor influencing learning is 

what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly” maksudnya 

adalah faktor yang paling penting mempengaruhi belajar adalah apa yang telah 

diketahui oleh siswa. Untuk menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, ada 

beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu; pengatur awal (advance 

organizer), diferensiasi progeresif, penyesuaian integratif, dan belajar superordinat. 

Advance organizer mengandung makna sebagai pengatur awal yang 

bertujuan untuk mengarahkan siswa ke materi yang akan mereka pelajari, dan 

menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang 

dapat digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Diferensiasi 

progresif adalah pengembangan dan elaborasi konsep-konsep yang terhubung dengan 
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struktur kognitif. Pengembangan konsep berlangsung paling baik apabila unsur-unsur 

yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu 

kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih mendetail dan lebih khusus dari konsep 

itu. Penyesuaian integratif adalah bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan dan 

dipertentangkan dengan konsep-konsep sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana 

konsep-konsep yang tingkatnya lebih tinggi mengambil arti baru. 

2.5 Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Dalam pengembangan perangkat pembelajaran umumnya ada tiga model 

rancangan pengembangan perangkat yang dipakai. Ketiga model tersebut secara 

singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.5.1 Model 4-D (Four D Models) 

Sesuai dengan namanya model ini terdiri dari empat tahapan dalam 

pengembangan perangkat yaitu; Pendefinisian (Define), Perancangan (Design), 

Pengembangan (Develop), and Penyebaran (Disseminate). Dalam penggunaannya, 

tahap pertama dari model 4-D dimulai dari Pendefinisian (Define). Kemudian diikuti 

dengan tahap Design, Develop, dan Disseminate. Untuk keperluan terbatas, misalnya 

hanya digunakan di sekolah sendiri, maka tahapan keempat yaitu penyebaran belum 

dilaksanakan. Tahapan ini digunakan apabila pengembangan perangkat digunakan 

pada skala yang lebih luas, misalnya untuk sekolah yang lain oleh guru yang lain. 

Selain itu, tujuan tahap Disseminate ini adalah untuk menguji efektivitas penggunaan 

perangkat dalam pembelajaran.  

2.5.2 Model Kemp 
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Menurut Kemp rancangan pengembangan perangkat pembelajaran merupakan 

suatu lingkaran yang kontinum. Rancangan pengembangan perangkat pembelajaran 

model ini terdiri dari sembilan komponen tahapan dan tidak mempunyai titik awal 

tertentu.  

Tiap-tiap langkah dalam rancangan pengembangan berhubungan secara 

langsung dengan aktivitas revisi, sehingga memungkinkan sejumlah perubahan dari 

segi isi atau perlakuan terhadap semua unsur tersebut selama program berlangsung. 

Pada model Kemp ini, seorang pengembang perangkat dapat memulai proses 

pengembangan dari komponen yang manapun dalam siklus yang berbentuk bulat 

telur tersebut. Namun karena kurikulum yang berlaku secara nasional berorientasi 

kepada tujuan pembelajaran (komptensi dasar dan tujuan pembelajaran khusus), maka 

proses pengembangan perangkat seyogyanya dimulai dari tujuan pembelajaran.  

Kesembilan komponen tahapan model Kemp tersebut adalah masalah 

pengajaran (Problems Instructional), karakteristik siswa (Learner Characteristics), 

analisis tugas (Task Analysis), tujuan pengajaran (Instructional Objectives), urutan 

materi (Content Sequencing), strategi pengajaran (Instructional Strategies), cara 

penyampaian pengajaran (Instructional Delivery), instrumen evaluasi (Evalution 

Instrumens), dan sumber pengajaran (Instructional Resources). 
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2.5.3 Model Dick dan Carey 

Model ini terdapat beberapa komponen yang akan dilalui dalam proses 

perancangan pengembangan perangkat. Komponen-komponen tersebut adalah 

identifikasi tujuan (Identify Instructional), melakukan analisis pengajaran (Conduct 

Instructional Analysis), identifikasi tingkah laku awal (Identify Entry Behaviors, 

Characteristics), menulis tujuan kinerja (Write Performance Objectives), 

pengembangan tes acuan patokan (Develop Criterion-Referenced Test Items), 

pengembangan strategi pengajaran (Develop Instructional Strategy), pengembangan 

dan memilih perangkat pengajaran (Develop and Instructional Materials), merancang 

dan melaksanakan tes formatif (Design and Conduct Formative Evaluation), 

merancang dan melaksanakan tes sumatif (Design and Conduct Sumative 

Evaluation). 

Berdasarkan uraian dari ketiga model rancangan pengembangan perangkat 

pembelajaran di atas, pada dasarnya komponen-komponen dari ketiga model tersebut 

subtansinya sama, kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu tidak terlalu prinsip. 

Ketiga model itu bertujuan agar perangkat pembelajaran yang dikembangkan benar-

benar handal dan berfungsi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.  

Dari ketiga model pengembangan pembelajaran di atas, model dipakai pada 

penelitian ini adalah model Dick dan Carey. Hal ini didasarkan pada pembelajaran 

inkuiri tidak menggunakan urutan materi (seperti dalam model Kemp) karena siswa 

diharapkan mampu menemukan konsep sendiri. Dalam penelitian ini juga tidak ada 

tahap penyebaran seperti pada model –D. 
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2.6 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juanengsih (2006) menunjukkan pada 

kedua kelompok eksperimen inkuiri terbimbing dan inkuiri terstruktur terjadi 

peningkatan penguasaan konsep dan kemampuan kerja ilmiah yang tidak berbeda 

nyata pada a = 0,05. Peningkatan penguasaan konsep keduanya tergolong rendah 

(kelompok eksperimen I 0,18 dan eksperimen II 0,15), sedangkan peningkatan 

kemampuan kerja ilmiah keduanya tergolong sedang (kelompok eksperimen I 0,55 

dan kelompok eksperimen II 0,46). Sikap ilmiah siswa pada kedua kelompok 

eksperimen tidak berbeda nyata pada a = 0,05. Tidak berbedanya peningkatan 

penguasaan konsep dan kemampuan kerja ilmiah serta pencapaian sikap ilmiah siswa 

disebabkan karakteristik pembelajaran inkuiri terbimbing dan inkuiri terstruktur 

hampir serupa. Tanggapan siswa pada kedua kelompok eksperimen dan guru terhadap 

pembelajaran inkuiri positif. Siswa berpendapat bahwa pembelajaran inkuiri 

menyenangkan dan menarik begitu pula dari segi materi dirasakan bermanfaat. Guru 

berpendapat pembelajaran inkuiri mampu melatih siswa dalam hal kemampuan dasar 

bekerja ilmiah tetapi pengaturan waktu masih menjadi kendala. 

Hasil penelitian Hidayat (2005) menyimpulkan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Konsep koagulasi 

mengalami peningkatan pemahaman tertinggi, sedangkan peningkatan pemahaman 

terendah pada konsep absorpsi. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan 

pemahaman konsep pada setiap kelompok kemampuan siswa, mengembangkan sikap 

afektif dan psikmotor, serta dapat menumbuhkan minat belajar kimia siswa. Guru 
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yang mengajar memberikan tanggapan positif terhdap penerapan model pembelajaran 

ini. Kendala yang dihadapi adalah guru merasa kesulitan untuk menemukan cara yang 

tepat untuk mendorong siswa dapat menyimpulkan data atau merumuskan sendiri 

hukum-hukum atau prinsip, hal ini diakibatkan belum ada pembiasaan dan siswa 

masih kaku dalam melakukan penyelidikan.  

Kaswan (2005) menjelaskan bahwa sebelum perlakuan pemahaman konsep 

dan kemampuan berpikir kritis siswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

adalah sama. Setelah perlakuan diberikan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. Gain yang diperoleh pada pemahaman konsep 

berdasarkan skor pretes dan postes untuk kelas eksperimen adalah 0,42 dan untuk 

kelas kontrol adalah 0,27. Gain yang diperoleh pada kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan skor pretes dan postes untuk kelas eksperimen adalah 0,42 dan untuk 

kelas kontrol adalah 0,26. Tanggapan siswa dan guru di kelas eksperimen adalah 

dengan pembelajaran yang diterapkan dapat membantu memahami konsep yang 

diajarkan dan perlu dilakukan lagi untuk konsep-konsep yang lainnya.  

 Hasil penelitan Yustami (2005) menunjukkan bahwa setelah proses belajar 

mengajar berlangsung, kelas eksperimen memiliki kemampuan pemahaman konsep 

fluida statis lebih tinggi daripada kelas kontrol. Pemahaman konsep tertinggi pada 

konsep Tegangan Permukaan, sedangkan terendah pada konsep Tekanan Hidrostatis. 

Penerapan pendekatan keterampilan proses sains mampu meningkatkan keterampilan 

mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, berhipotesis, 
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merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan atau sumber, menerapkan konsep 

dan berkomunikasi pada siswa. Peningkatan keterampilan proses sains tertinggi pada 

keterampilan merencanakan percobaan, sedangkan terendah pada keterampilan 

meramalkan. Guru berpendapat bahwa proses belajar mengajar berjalan lebih aktif 

sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan. 

Siswa merasa senang, bersemangat dan minatnya meningkat setelah mengikuti proses 

belajar mengajar menggunakan pendekatan keterampilan proses sains. Penerapan 

pendekatan keterampilan proses sains dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam 

melakukan eksperimen, berdiskusi, dan menyimpulkan hasil eksperimen. Kesulitan 

yang ditemukan diantaranya kurangnya pengetahuan guru mengenai pendekatan 

keterampilan proses sains. Untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik diperlukan 

kesiapan dan pengetahuan.  

Hasil penelitian Jailani (2005) menunjukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor rata-rata pos-tes kelas eksperimen dengan kelas kontrol pada 

taraf nyata 0,05. Analisis juga dilakukan terhadap perbedaan rata-rata N-gain skor 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hasil uji ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara N-gain skor kelas eksperimen dengan N-gain skor 

kelas kontrol. Hasil uji perbedaan skor rata-rata Ketrampilan Proses Sains siswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran berbasis inkuiri menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada taraf nyata 0,05. Dari hasil uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri lebih meningkatkan penguasaan 

konsep siswa dibandingkan dengan pembelajaran biasa (ceramah dan mencatat) dan 
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pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan Ketrampilan Proses Sains siswa. 

Kesulitan yang dialami guru adalah dalam menumbuhkan suasana diskusi antar siswa 

dalam kelompoknya dan kurangya alokasi waktu. Kesulitan yang dialami siswa, 

karena belum dapat bekerjasama dengan baik antar anggota kelompoknya, dan 

kebiasaan bertanya serta kemampuan berkomunikasi yang kurang berkembang  

Nenden (2006) menyimpulkan model pembelajaran berbasis ikuiri dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas eksperimen pada indikator: 

menentukan, mengaplikasikan, menunjukkan, menyebutkan, menyelidiki dan 

membedakan; keterampilan berpikir kreatif pada indikator: mengetahui jawaban 

melalui proses inkuiri, menghubungkan suatu kasus berdasarkan sebab akibat. Model 

memiliki kelebihan dalam meningkatkan penguasaan konsep. Model cocok untuk 

digunakan bagi semua kategori kemampuan siswa. Model mendapat tanggapan 

positif dari siswa dan pengajar. Kelemahannya, tingkat kesulitan soal tidak sama 

untuk setiap aspek berpikir keatif dan penguasaan konsep. Keterbatasan penelitian ini 

yaitu keperluan alat dan bahan dari lingkungan untuk pembelajaran sains berbasis 

inkuiri belum terinci dalam suatu katalog. Disarankan, guru mengatur bagian-bagian 

pembelajaran tertentu yang dapat dikerjakan siswa di luar jam kelas, untuk mengatasi 

kekurangan waktu selama pembelajaran  

 

2.7 Kerangka Berpikir 

 Tuntutan Kurikulum 2006 adalah menyangkut pengembangan ketiga 

aspek pembelajaran yakni meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Melalui pembelajaran berbasis empat pilar pendidkan sangat mungkin dikembangkan 

ketiga aspek tersebut. Setiap materi yang sudah dirancang di dalam jabaran 

kurikulum 2006 dapat dikembangkan dan didesain lagi untuk disesuaikan  dengan 

empat pilar pendidikan. Dengan pendekatan inkuiri materi fisika dapat memuat pilar 

learning to do yaitu dengan melakukan percobaan yang didesain sesuai teori belajar 

Piaget tentang kemampuan mengungkapkan hipotesis dan menarik kesimpulan, 

sesuai pilar learning to know dengan tes pemahaman konsep yang ditemukan siswa, 

memuat pilar learning to live together jika dilakukan secara berkelompok sehingga 

terjadi interaksi sosial dalam menyelesaikan masalah, dan terjadi pembelajaran 

learning to be jika dilakukan secara berkesinambungan sehingga siswa terbiasa 

bertindak dan berpikir seperti ilmuwan learning to be scientist. 

Pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari LKS, Buku guru dan 

RPP serta setting pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan dilakukan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Wiyanto (2008). LKS yang dikembangkan 

pada penelitian tersebut terdiri dari tiga bagian pokok yaitu: prosedur, percobaan dan 

pertanyaan atau tugas. Pada bagian prosedur siswa diajak untuk mengeksplorasi 

tentang masalah yang dikemukakan dengan melakukan percobaan awal dan 

dimunculkan pertanyaan yang hendak diteliti. Pada bagian percobaan siswa dituntun 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan siswa pada masalah utama. Pada 

bagian ini siswa dituntut mampu melakukan percobaan berdasarkan metode ilmiah. 

Melalui diskusi didepan kelas terjadi proses penyatuan pendapat dan kesimpulan 

siswa serta dikenalkan istilah yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Pada 
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bagian ke tiga siswa diajak menerapkan konsep yang sudah diperoleh siswa kedalam 

konsep yang berhubungan melalui kerangka metode ilmiah (Wiyanto, 2008). 

Profil pembiasaan bekerja ilmiah dilihat dari hasil yang diperoleh siswa pada 

uji coba kelompok besar/kelas berupa nilai ketrampilan proses sains, pemahaman 

konsep dan pengamatan kemampuan bekerja kelompok (Wiyanto dkk, 2006) yang 

diperoleh selama pelaksanaan tiga LKS. Hasil tersebut kemudian dituangkan dalam 

bentuk grafik sehingga terlihat kenaikan tiga pilar pendidikan tersebut. Pilar learning 

to be dapat dilihat dengan menggabungkan tiga pilar yang lainnya kemudian dilihat 

kenaikannya selama pelaksanaan tiga LKS (Wiyanto dkk, 2006). Kerangka berpikir 

peneliti dapat dijabarkan ke dalam Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2  Kerangka Berpikir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teori perkembangan 
berpikir Piaget 

Latar belakang: kemampuan problem solving rendah, 
sarana laboratorium yang kurang, empat pilar 
pendidikan. 

Metode 
outdoor-inkuri 

Materi yang sesuai 

Melalui uji 
coba 

bertingkat  

Melalui ujicoba kelompok 
besar/kelas 

Profil pembiasaan bekerja ilmiah: 
• Ketrampilan proses sains 
• Pemahaman konsep 
• Kemampuan kerja kelopok. 
• Pembiasaan bekerja ilmiah 
 

Perangkat pembelajaran: 
 LKS, RPP, buku guru, seting 
pembelajaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan desain research and development 

(R & D model) seperti yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey 

(Wiyanto dkk, 2006).  

3.2 Subyek dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah: siswa kelas siswa kelas XI IPA MAN Ciledug 

Kabupaten Cirebon yang terdiri dua kelas. Satu kelas digunakan untuk uji coba 

individu (2 orang siswa) dan kelompok kecil yang terdiri dari 6 sd 8 siswa sedangkan 

kelas yang lain digunakan untuk uji coba kelompok besar (40 siswa). 

3.3 Prosedur Penelitian 

Model Dick dan Carey oleh Walter Dick dan Lou Carey (dalam Wiyanto dkk, 

2006), model ini terdapat beberapa komponen yang akan dilalui dalam proses 

perancangan pengembangan perangkat. Komponen-komponen tersebut adalah 

identifikasi tujuan (Identify Instructional), melakukan analisis pengajaran (Conduct 

Instructional Analysis), identifikasi tingkah laku awal (Identify Entry Behaviors, 

Characteristics), menulis tujuan kinerja (Write Performance Objectives), 

pengembangan tes acuan patokan (Develop Criterion-Referenced Test Items), 

pengembangan strategi pengajaran (Develop Instructional Strategy), pengembangan 

dan memilih perangkat pengajaran (Develop and Instructional Materials), merancang 
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dan melaksanakan tes formatif (Design and Conduct Formative Evaluation), 

merancang dan melaksanakan tes sumatif (Design and Conduct Sumative 

Evaluation). Desain tersebut dinyatakan dalam bentuk bagan pada Gambar 3.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1 

Langkah 8 

Langkah 7 

Langkah 5 

Langkah 4 

Langkah 2 Langkah 3 

Analisis kurikulum fisika SMA dan 
ketersediaan fasilitas  

Analisis kebutuhan pendidikan 

- kajian teoritis & empiris perkembangan

Identifikasi karakteristik awal 
subyek penelitian

Identifikasi kebiasaan bekerja 
ilmiah sesuai dg empat pilar 

pendidikan
Langkah 9 

Revisi 

pembelajaran

Evaluasi formatif model pem-

belajaran melalui proses ujicoba 

bertingkat: individu, kelompok 

Langkah 6 

Pengembangan 
strategi pembelajaran (RPP) 

Pengembangan 
instrumen evaluasi/asesmen 

Pengembangan perangkat 
pembelajaran (LKS & Buku Guru) 

Gambar 3.1. Bagan desain penelitian 

Langkah 7 
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3.3.1 Analisis Kebutuhan Pendidikan 

Sesuai dengan perkembangan berpikir Piaget bahwa siswa SMA/MA dalam 

rentang usia 16 sd 18 tahun diasumsikan berada pada tahap keempat yaitu operasional 

formal. Pada usia ini bahasa verbal telah meningkat lebih banyak digunakan dalam 

pola berpikir deduktif hipotetik daripada representasi empirik sehingga sudah dapat 

mengajukan hipotesis dengan cara abduction, yaitu suatu proses menciptakan 

hipotesis alternatif dengan cara memanfaatkan pengetahuan atau gagasan yang telah 

dimilikinya dan berhasil untuk menjelaskan suatu masalah. Berdasarkan asumsi 

diatas diharapkan pengembangan model pembelajaran berbasis empat pilar 

pendidikan melalui outdoor-inquiry sesuai dengan perkembangan berpikir peserta 

didik. 

3.3.2 Analisis Kurikulum Fisika SMA/MA Dan Ketersediaan 

Fasilitas 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kurikulum fisika SMA/MA tahun 

2006 tentang fungsi dan tujuan mata pelajaran fisika di SMA/MA antara lain adalah 

sebagai sarana untuk: (1)memupuk sikap ilmiah yang mencakup: jujur dan obyektif 

terhadap data; terbuka dalam menerima pendapat berdasarkan bukti-bukti tertentu; 

ulet dan tidak cepat putus asa; kritis terhadap pernyataan ilmiah yaitu tidak mudah 

percaya tanpa ada dukungan hasil observasi empiris; dapat bekerjasama dengan orang 

lain; (2) memberi pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis 

melalaui percobaan: merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, 
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mengolah, dan menafsirkan data, menyusun laporan, serta mengkomunikasikan hasil 

percobaan secara lisan dan tertulis; (3) mengembangkan kemampuan berpikir analisis 

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk 

menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaian masalah baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif; menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip fisika serta 

mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

percaya diri sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal 

untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (Depdiknas, 2006). 

Selain itu, standar kopetensi pelajaran Fisika di SMA/MA juga menuntut siswa untuk 

mampu melakukan kerja ilmiah yang mencakup kemampuan penyelidikan, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah serta 

pengembangan nilai dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2006). 

MAN Ciledug merupakan sekolah setingkat SMA yang berada dibawah 

Departemen Agama yang berada di pinggiran kabupaten Cirebon. Di MAN Ciledug 

hanya terdapat satu laboratorium yang penggunaannya secara bersama-sama antara 

pelajaran fisika, biologi dan kimia. Ketersediaan peralatan praktikum fisika di MAN 

Ciledug sangat minim jika dibandingkan dengan peralatan kimia maupun biologi. Hal 

ini dapat dilihat pada jumlah peralatan fisika yang hanya berjumlah 21 jenis, 

sedangkan peralatan biologi 36 jenis dan peralatan kimia 42 jenis serta  bahan kimia 

dan indikator ada 32 jenis. 

 Berdasarkan analisa diatas maka dibutuhkan suatu model pembelajaran 

yang mampu melatih kebiasaan bekerja ilmiah tetapi dapat digunakan dengan 
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peralatan laboratorium yang sederhana. Pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan 

melalui kerangka outdoor-inkuiri menjadi pilihan peneliti karena selain mampu 

melatih kebiasaan bekerja ilmiah juga dapat diterapkan diluar ruangan sehingga 

peralatan laboratotium dapat diminimalisasi dan diganti dengan benda-benda yang 

ada dialam baik buatan manusia maupun alamiah. 

Materi pelajaran kelas XI IPA dan XII IPA lebih banyak bersifat abstrak 

sehingga penulis mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran dalam seting 

outdoor sehingga pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 LKS yang 

idealnya 4 LKS sehingga dapat diperoleh 3 gain dari tiap-tiap penerapan LKS. 

3.3.3 Identifikasi Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek penelitian terdiri dari dua kelas XI IPA yaitu kelas XI IPA1 yang 

terdiri dari siswa perempuan sebanyak 8 orang dan siswa laki-laki sebanyak 32 orang. 

Selanjutnya kelas XI IPA1 ini digunakan sebagai subyek dari ujicoba individu dan 

ujicoba kelompok kecil (6 sd 8 orang). Sedangkan kelas satunya yaitu kelas XI IPA2 

terdiri dari siswa perempuan sebanyak 18 orang dan siswa laki-laki sebanyak 22  

orang. Selanjutnya kelas XI IPA2 ini digunakan sebagai subyek dari ujicoba 

kelompok besar (40 orang) yang kemudian datanya dijadikan sebagai bahan analisis 

ketercapaian tujuan penelitian. 

Siswa dan siswi MAN Ciledug berasal dari beberapa kecamatan di wilayah 

timur kabupaten Cirebon. Sebagian besar mata pencaharian wali murid di MAN 

Ciledug adalah buruh tani, nelayan, pedagang, karyawan pabrik dll, sehingga dapat 
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dikatagorikan bahwa kondisi ekonomi keluarga siswa MAN Ciledug adalah 

menengah ke bawah.  

3.3.4 Identifikasi Kebiasaan Bekerja Ilmiah yang Sesuai Dengan 

Empat Pilar Pendidikan 

Hasil dari analisa kurikulum Fisika SMA/MA serta ketersediaan fasilitas 

laboratorium diperoleh indikator ketercapaian tujuan penelitian yang terdiri dari 

indikator empat pilar pendidikan yaitu;  

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan 

dan melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat 

tabel, merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang 

lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 

Lks-1 ; Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap 

momen gaya sebuah benda. 

Lks-2 : Memformulasikan luas penampang dan kecepatan aliran terhadap debit zat 

cair. 

Lks-3 : Menganalisis pengaruh titik tumpu dan gaya tarikan pada gerobak yang 

menaiki tangga dan kaitannya dengan konsep momen gaya dan 

kesetimbangan benda tegar. 
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c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 

dari : Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 

giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 

keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

Kemampuan awal siswa MAN Ciledug dalam bekerja ilmiah cukup rendah, 

hal ini dapat kita ketahui dari pelaksanaan praktikum di laboratorium jarang 

dilakukan oleh guru IPA  di MAN Ciledug. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh 

guru IPA antara lain kurangnya alat dan bahan praktikum, tidak adanya laboran 

sehingga sangat merepotkan jika guru harus mempersiapkan segala sesuatunya.  

3.3.5 Pengembangan Perangkat Pembelajaran  

a) Pengembangan LKS 

LKS yang dikembangkan berisi: judul LKS, identitas siswa, standar 

kopetensi, kopetensi dasar, indikator, pendahuluan, prosedur, percobaan, dan tugas. 

Bagian judul berisi judul LKS outdoor-inkuiri dan tema yang diangkat; bagian 

identitas siswa terdiri dari nama, kelas dan tanggal percobaan; pada bagian standar 

kopetensi, kopetensi dasar dan indikator berisi tujuan yang diharapkan setelah siswa 

melakukan percobaan; bagian pendahuluan merupakan pengantar untuk mengarahkan 

siswa pada tema yang akan dibahas; pada bagian prosedur siswa diajak untuk 

mengeksplorasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, dan merancang 

percobaan; pada bagian percobaan siswa diajak untuk melakukan percobaan 
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terkontrol, mengamati variabel, melakukan pengukuran, mengorganisir data melalui 

tabel dan merumuskan kesimpulan; pada bagian pertanyaan/tugas siswa diajak untuk 

menerapkan lagi metode ilmiah pada kasus yang berbeda sehingga diharapkan siswa 

terlatih dengan metode ilmiah.  

LKS dikembangkan melalui uji coba bertingkat dengan uji coba individu 

sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan uji coba kelompok kecil 1 kali dan uji coba 

kelompok besar 1 kali seperti yang terlihat pada lampiran 30. Matrik pengembangan 

LKS selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Matrik Pengembangan LKS 
 

N
o 

Jenis 
perangk

at 

Validasi dan 
Uji coba I 

Uji coba 
II 

Uji coba 
III 

Uji coba 
IV Uji coba V 

1. LKS 01 
awal 

Dilakukan oleh 
pakar dan 
diujicobakan 
kepada 2 orang 
siswa 
Dihasilkan LKS 
01 revisi-1 

2 orang 
siswa 
Dihasilkan 
LKS 01 
revisi-2 

2 orang 
siswa 
Dihasilk
an LKS 
01 
revisi-3 

8 orang 
siswa 
Dihasilk
an LKS 
01 
revisi-4 

40 orang 
siswa 
Dihasilkan 
LKS 01 
revisi-5 dan 
data 
penelitian 
 

2 LKS 02 
awal 

Dilakukan oleh 
pakar dan 
diujicobakan 
kepada 2 orang 
siswa 
Dihasilkan LKS 
02 revisi-1 

2 orang 
siswa 
Dihasilkan 
LKS 02 
revisi-2 

2 orang 
siswa 
Dihasilk
an LKS 
02 
revisi-3 

8 orang 
siswa 
Dihasilk
an LKS 
02 
revisi-4 

40 orang 
siswa 
Dihasilkan 
LKS 02 
revisi-5 dan 
data 
penelitian 
 

3 LKS 03 
awal 

Dilakukan oleh 
pakar dan 
diujicobakan 
kepada 2 orang 
siswa 

2 orang 
siswa 
Dihasilkan 
LKS 03 
revisi-2 

2 orang 
siswa 
Dihasilk
an LKS 
03 

8 orang 
siswa 
Dihasilk
an LKS 
03 

40 orang 
siswa 
Dihasilkan 
LKS 03 
revisi-5 dan 
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N
o 

Jenis 
perangk

at 

Validasi dan 
Uji coba I 

Uji coba 
II 

Uji coba 
III 

Uji coba 
IV Uji coba V 

Dihasilkan LKS 
03 revisi-1 

revisi-3 revisi-4 data 
penelitian 

 
 

 LKS yang dikembangkan terdiri dari: LKS 01 Karakterisasi Momen Gaya, 

LKS 02: Debit Zat cair, LKS 03: Permasalahan Pada Gerobak Yang Menaiki Tangga. 

Adapun daftar hasil pengembangan LKS setelah melalui uji coba bertingkat secara 

lengkap ada pada Tabel 3.2 , Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. 

  
Tabel 3.2 Daftar Hasil Pengembangan LKS 01 (Karakterisasi Momen Gaya) 

 
Sumber 
Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Validasi 
pakar 

Menggunakan istilah yang belum 
diketahui siswa 

Istilah diganti dengan kata-kata 
yang dapat dipahami siswa 
 

Hasil 
Uji Coba 

I 

 LKS terlalu panjang sehingga 
butuh waktu lama untuk 
menyelesaikan. 
 Poin I no.3,4,6 dan poin II A 
no.1,4 tidak dipahami siswa 
 Terdapat grafik 
 Poin IIA dan IIB tidak fokus 
pada tujuan 

 LKS dipersingkat dengan 
fokus pada tujuan 
pembelajaran. 
 Poin I no.3,4,6 diperbaiki 
pada kata-kata: pertanyaan 
yang menarik, alternatif 
jawaban, gejala diganti 
dengan kata-kata yang lebih 
dipahami siswa 
 Grafik dihilangkan 
 Poin IIA dan IIB disatukan 
dan dipersingkat 

 
Hasil 

Uji Coba 
II 

 Poin II no.5,6,7,8 tentang 
perumusan kesimpulan tidak 
dipahami siswa 
 Kolom respon kurang lebar 

 Poin II no.5,6,7,8 diperbaiki 
dengan menuntun 
menggunakan kata-kata 
untuk menemukan 
perumusan matematisnya. 
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Sumber 
Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

 Kolom respon sikap siswa 
diperlebar 

 
Hasil 

Uji Coba 
III 

 Point III tentang pertanyaan 
tugas belum dipahami siswa 
pada bagian variabel. 

 Variabel penelitian diperjelas 
dengan mendefinisikan arti 
masing-masing variabel 

 
Hasil 

Uji Coba 
IV 

Kemampuan membedakan 
variabel penelitian sangat kurang 
(tidak dipahami siswa) 
 
 

 Bagian variabel dihilangkan 
karena tidak ada dalam 
indikator kemampuan bekerja 
ilmiah. Sehingga pada poin 
tiga hanya diberikan masalah 
dan siswa dituntun berpikir 
ilmiah melalui diagram yang 
sudah disediakan. 

 
 

Tabel 3.3 Daftar Hasil Pengembangan LKS 02 (Debit Zat Cair) 
 

Sumber 
Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Validasi 
pakar 

Menggunakan istilah yang 
belum diketahui siswa 
 

 Istilah diperbaiki 

Hasil 
Uji 

Coba I 

 Poin I no.3, 4 
menggunakan istilah yang 
tidak dipahami 
 Ada grafik 
 Poin IIB.1 tidak jelas 

 Poin I no.3, 4 istilah debit diganti 
banyakanya aliran 
 Grafik dihilangkan 
 Poin IIB.1 dihilangkan karena tidak 
fokus 
 Perumusan kesimpulan pada poin IIA 
dan IIB diperjelas dengan 
menggunakan bantuan kata-kata 

 
Hasil 
Uji 

Coba II 

 Permasalahan pada poin 
III membingungkan 
 Percobaan IIA dan IIB 
tidak berhubungan  

 Permasalahan pada poin III diganti 
yang lebih sederhana. 
 Percobaan IIA dan IIB dirombak untuk 
mengkaitkan kedua percobaan 
tersebut. 
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Sumber 
Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Hasil 
Uji 

Coba III 

 Kolom respon kurang 
lebar 
 Perumusan kesimpulan 
pada percobaan IIB 
membingungkan. 

 

 Kolom respon diperlebar 
 Perumusan kesimpulan secara 
matematis pada poin IIB diperjelas 
dengan memberikan persamaan dengan 
kolom isian ……… 

 
Hasil 
Uji 

Coba IV 

 Variabel penelitian tidak 
jelas 

 

 Variabel penelitian dihilangkan karena 
tidak ada dalam indikator ketrampilan 
proses sains. 

 
 
 

Tabel 3.4 Daftar Hasil Pengembangan LKS-3 (Karakterisasi Gerobak yang 
Menaiki Tangga) 

 
Sumber 
Revisi 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Hasil 
Uji Coba I 

 Poin IIB no. 3,4,5 tentang 
titik tumpu gerobak tidak 
dipahami siswa 
 Variabel penelitian pada 
poin III tidak dipahami. 

 

 Poin IIB no 3,4,5 diperbaiki 
 Variabel penelitian dihilangkan 
karena tidak ada dalam indikator 
ketrampilan proses sains. 

Hasil 
Uji Coba 

II 

 Poin I.6 kurang jelas 
 Poin IIB no.3,4,5, tidak 
jelas 

 Poin I.6 diperbaiki 
 Poin IIB no.3,4,5, diperbaiki dan 
ditambahkan gambar 

 
Hasil 

Uji Coba 
III 

 Poin I.4 dan I.5 tidak jelas 
 Poin IIA no.1,3,5 kata-
katanya monoton sehingga 
membingungkan 

 

 Poin I.4 dan I.5 ditambahkan 
kata”salah satu faktor saja” 
 Poin IIA no.1,3,5 diperbaiki 

Hasil 
Uji Coba 

IV 

 Point IIB no.3,4,5 kurang 
fokus pada tujuan 
pembelajaran 

 

 Poin IIB no. 3,4, 5 diganti dengan 
pertanyaan yang lebih fokus 
ketujuan. 
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b) Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu langkah-langkah 

atau pedoman dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Langkah-

langkah tersebut meliputi; pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Waktu yang 

dibutuhkan setiap kali pertemuan adalah 3 jam pelajaran (3 x 45 menit). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari: RPP 01: 

Dinamika Rotasi, RP 02: Fluida Dinamis, dan RP 03: Kesetimbangan Benda Tegar. 

Pengembangan RP ini berdasarkan langkah-langkah pedoman penyusunan silabus 

dan penilaian Kurikulum 2004 yang terdiri dari komponen-komponen; jenjang 

sekolah, identitas pelajaran, Standar kopetensi, kompetensi dasar, indikator, alat dan 

bahan, model pembelajaran, metode, pendekatan, langkah-langkah pembelajaran,  

penilaian dan referensi. Adapun daftar hasil revisi RPP ada pada Tabel 3.5 

c) Buku Guru 

Buku guru yang dikembangkan pada penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan 

panduan bagi guru dalam menerapkan model pembelajaran ini sehingga tidak 

mengalami kesulitan. Buku guru yang dikembangkan berisi: judul; pendahuluan; 

tujuan pembelajaran yang terdiri dari standar kopetensi, kopetensi dasar dan indikator 

pembelajaran; landasan teori; alat dan bahan; model pembelajaran; metode; 

pendekatan; skenario pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup; evaluasi; solusi LKS. 
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Buku guru juga dilengkapi dengan format penilaian ketrampilan proses sains 

beserta rubrik dan kisi-kisi penilaian, contoh soal pemahaman konsep, serta format 

penilaian kemampuan kerja kelompok. 

 

Tabel 3.5  Daftar Hasil Pengembangan  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 

 

No. Jenis 
Perangkat 

Sumber 
Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. RPP 01. 
Dinamika 
Rotasi 

Validasi 
Pakar 

Indikator empat pilar 
pendidikan belum 
sempurna 
 

Indikator empat pilar 
pendidikan telah 
diperbaiki 

Hasil 
ujicoba  

LKS secara 
individu 

Alokasi waktu terlalu 
sempit (2jp), ketika 
diujicobakan hanya dapat 
menyelesaikan percobaan 
belum diskusi dan 
evaluasi 
 

Alokasi waktu 
ditambah menjadi 3 jp 

2 RPP 02. 
Fluida 
Dinamis 

Validasi 
Pakar 

Indikator empat pilar 
pendidikan belum 
sempurna 
 

Indikator empat pilar 
pendidikan telah 
diperbaiki 

Hasil 
ujicoba  

LKS secara 
individu 

Alokasi waktu terlalu 
sempit (2jp), ketika 
diujicobakan hanya dapat 
menyelesaikan percobaan 
belum diskusi dan 
evaluasi 
 

Alokasi waktu 
ditambah menjadi 3 jp 

3 RPP 03.  
Kesetimbang
an benda 
tegar 

Validasi 
Pakar 

Indikator empat pilar 
pendidikan belum 
sempurna 
 

Indikator empat pilar 
pendidikan telah 
diperbaiki 

Hasil 
ujicoba  

LKS secara 
individu 

Alokasi waktu terlalu 
sempit (2jp), ketika 
diujicobakan hanya dapat 
menyelesaikan percobaan 
belum diskusi dan 
evaluasi 

Alokasi waktu 
ditambah menjadi 3 jp 
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3.3.6 Pengembangan Instrumen Evaluasi 

a) Instrumen Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

berbasis empat pilar pendidikan melalui outdoor-inkuiri  meliputi: format validasi 

Buku Guru, format validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), format 

validasi Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan format validasi Tes Hasil Belajar. 

 

b) Instrumen Pembelajaran 

Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data pembelajaran berbasis 

empat pilar pendidikan melalui outdoor-inkuiri  meliputi: Lembar Penilaian 

Ketrampilan Proses Sains (learning to do), Lembar Pengamatan Kemampuan Bekerja 

Kelompok, Tes Pemahaman Konsep, dan Lembar Angket Respon sikap siswa. 

Lembar Penilaian Ketrampilan Proses Sains (learning to do) didasarkan pada 

respon sikap siswa yang ada dalam LKS yang terdiri dari: LKS 01 tentang 

Karakterisasi Momen Gaya; LKS 02 tentang Debit Zat Cair; dan LKS 03 tentang 

Permasalahan Gerobak yang menaiki tangga. Indikator ketrampilan proses sains 

(learning to do) yang terdiri dari: Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, 

membuat hipotesis, merencanakan dan melaksanakan percobaan terkontrol, 

mengorganisir data dengan membuat tabel, menganalisa data dengan menggunakan 

grafik, merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 
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Adapun skor yang diberikan untuk setiap aspek adalah: 1 = Sangat Kurang Baik; 2 = 

Kurang Baik; 3 = Baik; dan 4 = Sangat Baik. (Lampiran 8, 9 dan Lampiran 10). 

Lembar Pengamatan Kemampuan Bekerja kelompok digunakan oleh 

pengamat untuk mengamati aktivitas siswa selama melakukan kegiatan praktikum 

outdoor-inkuiri yang dilakukan secara berkelompok. Instrumen ini terdiri dari 5 

indikator yaitu; kemampuan berada dalam tugas, kemampuan berpartisipasi aktif, 

kemampuan membagi giliran, kemampuan mendengarkan dengan aktif, kemempuan 

bertanya.  Cara mengisi lembar pengamatan ini adalah dengan menilai kemampuan 

kerja kelompok siswa selama pembelajaran berlangsung pada kolom yang tersedia 

setiap 15 menit (Lampiran 11). 

Tes pemahaman konsep digunakan untuk mengukur pemahaman konsep 

siswa setelah mengikuti pembelajaran melakukan kegiatan praktikum outdoor-

inkuiri. Tes pemahaman konsep ini disusun berdasarkan konsep fisika yang telah 

ditemukan siswa melalui percobaan outdoor-inkuiri dan keterkaitannya dengan 

konsep lain. Interpretasi hasil tes belajar didasarkan pada jumlah item yang dapat 

dijawab dengan benar oleh siswa. Pada tes pemahaman konsep ini yang diamati 

adalah aspek kognitif yang terdiri dari: pengetahuan (C1), pemahaman (C2), 

penerapan (C3), sintesis (C4), analisis (C5), dan evaluasi (C6). Dalam penyusunan tes 

pemahaman konsep, diperlukan adanya langkah-langkah yang harus ditempuh secara 

sistematis agar diperoleh soal tes yang betul-betul valid sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Adapun langkah-langkah penulisan tes yang ditempuh adalah; (1) 

analisis kurikulum, (2) analisis sumber pembelajaran, (3) menentukan indikator, dan 
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(4) merencanakan kisi-kisi tes yang meliputi; tema / sub tema, aspek intelektual, 

bentuk soal, jumlah soal, (5) penulisan soal, (6) penvalidasian oleh pakar, (7), ujicoba 

soal (8) reproduksi soal dan (9) pelaksanaan tes.  

Sebelum digunakan untuk mengambil data instrumen pemahaman konsep ini 

diujicobakan kepada siswa yang sudah mempelajari materi tersebut yaitu pada siswa 

kelas XII IPA sebanyak sepuluh orang. Dari hasil ini diperoleh masukan validitas 

soal dan tingkat kesukaran soal serta daya beda tiap-tiap soal yang kemudian menjadi 

bahan pertimbangan oleh peneliti untuk melakukan revisi pada soal tersebut.  

Soal tes pemahaman konsep terdiri dari tiga macam yaitu; Soal pemahaman 

konsep Momen gaya, Soal pemahaman konsep Debit Zat Cair dan soal pemahaman 

konsep Kesetimbangan Benda Tegar (Lampiran 12, lampiran 13 dan lampiran 14). 

Adapun daftar hasil revisi Soal Pemahaman Konsep ada pada Tabel 3.6. 

Lembar Angket Respon sikap siswa digunakan untuk menjaring pendapat dan 

penilaian siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan 

melalui outdoor-inkuiri  dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) (Lampiran 15).  
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Tabel 3.6 Daftar Hasil Pengembangan Soal Pemahaman Konsep 
 

No. Jenis 
Perangkat 

Sumber 
Revisi Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. Soal 
Pemahaman 
Konsep 
Momen Gaya 

Validasi 
Pakar 

Banyak kesalahan 
penulisan kata-kata 
pada no. 1, 9; no 3 
dan 4 saling 
berhubungan 

Kesalahan penulisan 
diperbaiki yaitu no 
1,9 perbaikan pada 
option; no. 3 dan 4 
saling berhubungan 
sehingga salah satu 
diganti. 

Hasil 
ujicoba  

soal 

 No. 6 dan 10 
sangat sukar 
 No.2, 5 tidak 
memiliki daya beda 
 No. 4 tidak jelas 
pada soal  

 No. 6 dan 10 
direvisi pada soal 
 No. 2, 5 direvisi 
pada option 
 No.4 diganti 

2 Soal 
Pemahaman 
Konsep Debit 
Zat Cair 

Validasi 
Pakar 

Banyak kesalahan 
penulisan kata-kata 
pada no. 1 dan 8 

Kesalahan penulisan 
diperbaiki yaitu no. 
1 perbaikan pada 
option; no. 8 
perbaikan pada 
indikator 

Hasil 
ujicoba  

soal 

 No. 3 dan 8 sangat 
sukar 
 No.2, 4, 5 dan 9 
tidak memiliki 
daya beda 

 No. 3 dan 8 
direvisi pada soal 
 No. 2, 5 direvisi 
pada option 

3 Soal 
Pemahaman 
Konsep 
Kesetimbang
an benda 
tegar 

Validasi 
Pakar 

Banyak kesalahan 
penulisan kata-kata 
pada no. 9 dan 10 

Kesalahan penulisan 
diperbaiki yaitu no.9 
dan 10 

 
3.4 Teknik Analisis Data 

Tehnik Analisis Data berupa data Pengamatan Kemampuan Bekerja Ilmiah, 

Data Tes Pemahaman Konsep, Data Kemampuan Bekerja kelompok, dan data 

Pembiasaan Bekerja Ilmiah serta Data Respon sikap siswa dilakukan secara deskriptif 
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dengan menggunakan persentase (%), yakni banyaknya setiap aktivitas dibagi dengan 

seluruh aktivitas dikali 100 %. Kemudian dicari gain pada setiap tahapan untuk 

mendeskripsikan profil pembiasaan bekerja ilmiah. 

   
pre

prepost

S
SS

g
−

−
=

%100
  

 Keterangan : g= gain 

 Spre = % rata-rata tes awal 

  Spos = % rata-rata tes akhir (Savinainen & Scott, 2002). 

Besarnya faktor gain dikatagorikan sebagai berikut. 

Tinggi : g > 0,7 

Sedang : 0,3 < g < 0,7 

Rendah : g < 0,3 

Instumen keberhasilan indikator pemahaman konsep siswa dilakukan dalam 

bentuk tes. Bentuk soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Instrumen tes terlebih 

dahulu dilakukan uji taraf kesukaran soal, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas. 

Setelah dilakukan uji coba akan dipilih soal yang tingkat kesukaran mudah, sedang 

hingga sulit, daya beda yang baik, reliable, dilanjutkan dengan me-revisi pada soal-

soal yang kurang memiliki daya beda, kurang reliabel atau soal yang terlalu sulit. 

1.  Taraf  Kesukaran 

Taraf kesukaran didefinisikan sebagai persentase subjek yang menjawab 

benar soal tersebut. Jika taraf kesukaran dilambangkan dengan p maka:   
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T
BP =  

      Keterangan        :P = taraf kesukaran 

B =  banyaknya subjek yang menjawab butir soal  dengan benar  

T= banyaknya subjek yang mengerjakan soal. 

Klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 soal sukar 

0,31 – 0,70 soal sedang 

0,71 – 1,00 soal mudah. (Winarni, 2005) 

 

2.  Daya Pembeda  

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Interval daya 

pembeda terletak antara -1,00 sampai dengan 1,00. 

Seluruh perangkat tes diurutkan menurut besarnya skor total yang diperoleh, 

mulai dari skor yang tertinggi dan dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok atas (kelompok dengan skor tinggi) dan kelompok bawah (kelompok 

dengan skor rendah). Pada butir tertentu jika kelompok atas dapat 

menjawabsemuanya dengan benar dan kelompok bawah menjawab salah semuanya 

maka butir soal tersebut mempunyai daya pembeda paling besar (1,00) sebaliknya 

jika kelompok atas semua menjawab salah dan kelompok bawah semua menjawab 

benar maka soal tersebut tidak mampu membedakan sama sekali hingga daya 

pembedanya paling rendah (-1,00). 

Untuk mencari daya  pembeda dapat ditentukan rumus sebagai berikut: 
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PbPa
Tb
Bb

Ta
BaD −=−=  

  Keterangan 

  D  = daya  pembeda 

  Pa = taraf kesukaran kelompok A 

  Pb = taraf kesukaran kelompok B 

Bb = banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal  

    dengan benar 

  Ta = banyaknya peserta kelompok atas. 

Klasifikasi daya pembeda (D) 

0,00 - 0,20  jelek 

0,21 – 0,40 cukup 

0,41 – 0,70 baik 

0,71 – 0,72 baik sekali  ( Winarni 2005) 

  

3. Reliabilitas. 

Reliabilitas tes adalah ketetapan suatu tes apabila diberikan pada subjek yang 

sama. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas tes  objektif digunakan rumus 

[ ] ( )

XS

PiPiXS

N
NRxx

N

i
2
1

2 1

1

∑
=

−−

−
=  

Keterangan:  

 Rxx  = koefisien reliabilitas 

N = banyaknya butir soal 

S2X = varian skor total 

Pi = proporsi jawaban benar siswa  

dengan seluruh peserta tes   (taraf kesukaran) 
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4. Validitas 

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes melakukan 

fungsi ukurannya. 

  Untuk menghitung validitas digunakan rumus 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
Rxy  

Keterangan 

 Rxy  = koefisien korelasi antara X dan Y 

X = skor butir 

Y = skor total (Winarni, 2005) 

 

3.5 Matrik Metode Penelitian 

Matrik metode penelitian disusun untuk memudahkan peneliti menentukan 

sistematika dan melaksanakan prosedur penelitian. Susunan matrik metode penelitian 

terdiri dari tujuan penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan cara menganalisis data. Berdasarkan pada uraian metode penelitian, maka 

matriks metode penelitian ini terlihat seperti pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 Matrik Metode Penelitian 
 

No Tujuan Penelitian Sub Tujuan 
Penelitian Instrumen Sumbe

r Data 

Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Anali
sis 

Data 
1. 
 

Pengembangkan 
perangkat dan 
setting pembelajaran 
berbasis empat pilar 
pendidikan pada 
mata pelajaran fisika 
SMA melalui 
outdoor-inqury 

Mendeskripsikan 
pengembangan 
perangkat berupa LKS 

 

Lembar 
Kegiatan 
siswa (LKS-1, 
LKS-2, LKS-
3) dan 
Lembar 
validasi LKS 
 

Siswa Uji coba 
secara 

bertingkat 

Desk
riptif 

Mendeskripsikan 
pengembangan 
perangkat berupa RPP 
 

Lembar 
validasi RPP 

Pakar Wawancara  Desk
riptif 

Mendeskripsikan 
pengembangan 
perangkat berupa 
Buku guru 
 

Lembar 
Validasi Buku 
Guru 

Pakar  Wawancara  Desk
riptif 

2 Profil pembiasaan 
bekerja ilmiah  pada 
model pembelajaran 
berbasis empat pilar 
pendidikan pada 
mata pelajaran fisika 
SMA melalui 
outdoor-inqury 

Mendeskripsikan 
kemampuan bekerja 
ilmiah (learning to do) 
 

Isian pada 
LKS 

Siswa  Hasil pada 
LKS 

Desk
riptif 

Mendeskripsikan 
kemampuan 
pemahaman konsep 
(learning to know) 
 

Tes 
Pemahaman 
Konsep 

Siswa Tes tertulis Desk
riptif 

Mendeskripsikan 
kemampuan Bekerja 
kelompok (learning to 
live together) 

Lembar 
pengamatan 
kemampuan 
kerja 
kelompok 
 

Siswa  Pengamatan  Desk
riptif 

Mendeskripsikan 
kebiasaan bekerja 
ilmiah (learning to be) 

Hasi dari tiga 
pilar lain yang 
dilihat 
peningkatann
ya selama tiga 
kali kegiatan 

Siswa  Tes 
pemahaman 
koonsep, 
Pengamatan 
kemampuan 
kerja 
kelompok, 
Lembar isian 
pada LKS 

Desk
riptif 
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No Tujuan Penelitian Sub Tujuan 
Penelitian Instrumen Sumbe

r Data 

Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Anali
sis 

Data 
8 Respon sikap siswa 

terhadap penerapan 
model pembelajaran 
berbasis empat pilar 
pendidikan pada 
mata pelajaran fisika 
SMA melalui 
outdoor-inqury 

Mendeskripsikan 
respon sikap siswa 
terhadap pembelajaran 
ini 

Angket 
respon 

Siswa  Angket  Desk
riptif 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pelaksanaan Uji Coba Pada Kelompok Besar 

Uji coba ini dilaksanakan pada kelas XI IPA2 yang terdiri dari 40 siswa 

dibagi dalam 5 kelompok masing-masing terdiri dari 8 siswa. Kelompok ini dibentuk 

secara acak sehingga dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang memiliki 

kemampuan beragam. Dalam pelaksanaan uji coba ini penulis sengaja menggunakan 

fasilitas yang ada pada laboratorium dengan segala keterbatasannya, dengan tujuan 

untuk mencari/menemukan setting  pembelajaran yang tepat. 

Sebagai contoh pada uji coba LKS 01 hanya digunakan 4 neraca pegas (1 

neraca pegas 10 N, 1 neraca pegas 5 N dan 2 neraca pegas 1,5 N), dan 2 pintu 

gerbang serta 2 penggaris 50 cm yang digunakan untuk 5 kelompok. Untuk mengatasi 

hal tersebut dilakukan giliran dengan selisih 15 menit. Pembelajaran dimulai dengan 

memberikan penjelasan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran dan aturan main 

yang harus disepakati bersama, dilajutkan dengan mengerjakan LKS pada poin I 

tentang prosedur. Dua kelompok yang meyelesaikan poin I lebih dahulu langsung 

menuju tempat praktikum yang ada disekitar sekolah untuk melaksanakan percobaan 

(poin II), dilanjutkan kelompok lain setelah selang 15 menit. Kelompok yang sudah 

menyelesaikan percobaan kembali ke kelas atau tetap diluar ruangan untuk 

mendiskusikan kesimpulan yang mereka dapatkan. Pertanyaan/tugas (poin III) 
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dikerjakan siswa sebagai tugas rumah. Pada pertemuan berikutnya siswa diajak untuk 

mendiskusikan kesimpulan mereka dengan kelompok lain dengan dipandu guru  serta 

diajak untuk mengaitkan konsep yang sudah ditemukan dengan konsep lain yang 

sejenis. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman konsep siswa. 

 

4.2 Hasil Penilaian Ketrampilan Proses Sains (Learning to do) 

Untuk menilai ketrampilan proses sains dilakukan melalui penskoran terhadap 

isian respon sikap siswa pada LKS 01, LKS 02 dan LKS 03. Hasil penilaian 

ketrampilan proses sains secara ringkas disajikan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Penilaian Ketrampilan Proses Sains 
      

No 
Kelompok 

Skor Rata-rata (%) 
Gain 1 Gain 2 LKS 01 LKS 02 LKS 03 

1 70,25 65,16 87,93 -0,17 0,65 
2 67,13 72,80 75,97 0,17 0,12 
3 72,25 84,14 89,66 0,43 0,35 
4 63,13 79,40 79,09 0,44 -0,01 
5 5,.50 78,36 89,33 0,48 0,51 

Rata-rata 66,25 75,97 84,40 0,29 0,38 
 

Hasil analisis data tentang peningkatan Ketrampilan Proses Sains yang 

tertuang dalam Tabel 4.1 di atas dapat digambarkan dalam grafik seperti terlihat pada 

Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Peningkatan Ketrampilan Proses Sains (Learning to do) 

 

Dari Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan 

ketrampilan proses sains selama pembelajaran yaitu dengan rata-rata kelas sebesar 

66,25% pada LKS 01 meningkat menjadi 75,97% pada LKS 02 dan meningkat lagi 

menjadi 84,89% pada LKS 03. Bila dilihat gain rata-rata dari LKS 01 ke LKS 02 

sebesar 0,29 (katagori rendah) dan  gain dari LKS 02 ke LKS 03 sebesar 0,38 

(katagori sedang) yang berarti terjadi peningkatan gain. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Juanengsih (2006) yang mengatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri ilmiah mampu meningkatkan kemampuan kerja ilmiah pada 

kelas eksperimen dengan katagori gain sedang (0,55 dan 0,46). Hasil tersebut juga 

sesuai  dengan hasil penelitian Jaelani (2005) juga mengatakan bahwa pembelajaran 

berbasis inkuiri dapat meningkatkan ketrampilan proses sains siswa. 

84,89 

75,97

66,25

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1 2 3 
LKS ke-

Sk
or

 ra
ta

-r
at

a 
(%

) 

 



67 
 

 

Lebih detail lagi penilaian ketrampilan proses sains dapat dijabarkan kedalam 

komponen-komponen indikatornya yang terdiri dari kemampuan untuk 

mengeksplorasi masalah, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merencanakan 

percobaan, melaksanakan percobaan, mengorganisir data, merumuskan kesimpulan 

dan mengkomunikasikan hasil kesimpulan.  

Secara lengkap hasil ketrampilan proses sains siswa beserta indikatornya 

terdapat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Analisis Peningkatan Indikator Ketrampilan Proses Sains 
 

No Indikator 
Persentase Skor Rata-rata 

Gain 1 Gain 2LKS 01 LKS 02 LKS 03
1 Mengeksplorasi masalah 80,00% 93,44% 90,94% 0,67 -0,38
2 Merumuskan masalah 74,06% 86,46% 94,69% 0,48 0,61
3 Membuat hipotesis  67,75% 82,50% 91,56% 0,46 0,52
4 Merencanakan percobaan 48,13% 77,25% 91,88% 0,56 0,64
5 Melaksanakan percobaan  94,69% 86,56% 93,28% -0,53 0,50
6 Mengoganisisr data  68,13% 82,29% 90,78% 0,44 0,48
7 Merumuskan kesimpulan 77,50% 78,75% 88,88% 0,06 0,48

8 
Mengkomukasikan 
kesimpulan 30,00% 43,75% 40,63% 0,20 -0,06

              
  rata-rata 67,53% 78,88% 85,33% 0,29 0,38

 

Hasil analisis data tentang peningkatan Ketrampilan Proses Sains yang 

tertuang dalam Tabel 4.2 di atas dapat digambarkan dalam grafik seperti terlihat pada 

Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Peningkatan Indikator Ketrampilan Proses Sains (learning to 

do) 

 

Dari Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 diatas dapat di lihat bahwa hampir semua 

indikator yang ada mengalami kenaikan pada pelaksanaan LKS 01, LKS 02 dan LKS 

03 kecuali pada indikator kemampuan mengeksplorasi masalah terjadi penurunan 

pada pelaksanaan LKS 03. Hal ini disebabkan pada LKS 03 konsep yang dibahas 

lebih abstrak dan tidak teramati secara langsung.  Indikator kemampuan 

melaksanakan percobaan menurun pada pelaksanaan LKS 02, hal ini disebabkan 

beberapa siswa datang terlambat mengikuti praktikum karena mengikuti latihan 

prosesi pelepasan/perpisahan siswa kelas XII. Indikator kemampuan 
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mengkomunikasikan kesimpulan turun pada pelaksanaan LKS 03, hal ini disebabkan 

karena keterbatasan waktu diskusi yang hanya 20 menit. 

Pada pelaksanaan LKS 01 indikator dengan skor rata-rata tertinggi adalah 

kemampuan melaksanakan percobaan (94,69%) sedangkan yang terendah adalah 

kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan (30,00%). Pada pelaksanaan LKS 02 

indikator kemampuan mengeksplorasi masalah berada pada urutan tertinggi (93,44%)  

dan indikator kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan (43,75%). Pada 

pelaksanaan LKS 03 indikator dengan rata-rata tertinggi adalah kemampuan 

melaksanakan percobaan (93,28%) sedangkan terendah adalah kemampuan 

mengkomunikasikan kesimpulan (40,63%). 

Kemampuan melaksanakan percobaan memiliki rata-rata tertinggi pada 

pelaksanaan LKS 01 dan LKS 03. Hal ini berarti antusias siswa dalam melaksanakan 

percobaan inkuri cukup besar. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan 

memiliki rata-rata terendah pada setiap LKS, hal ini tidak berarti siswa tidak mampu 

mengkomunikasikan hasil kesimpulan mereka tetapi lebih disebabkan alokasi waktu 

yang disediakan untuk mendiskusikan kesimpulan mereka dalam diskusi kelas sangat 

terbatas sehingga tidak semua siswa berkesempatan memaparkan kesimpulan, 

bertanya dan menjawab pertanyaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Jaelani  (2005) yang mengatakan bahwa kesulitan yang dialami guru adalah 

dalam menumbuhkan suasana diskusi antar siswa dalam kelompoknya dan kurangnya 

alokasi waktu. 
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4.3 Hasil Penilaian Pemahaman Konsep (Learning to Know) 

Untuk menilai Pemahaman Konsep Siswa dilakukan melalui tes tertulis 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor pada setiap akhir kegiatan 

pembelajaran baik pada LKS 01, LKS 02 maupun  LKS 03. Hasil pemahaman konsep 

siswa secara ringkas disajikan pada Tabel 4.3. 

 
 

Tabel 4.3 Penilaian Pemahaman Konsep 
      

No Kelompok Skor Rata-rata (%) Gain 1 Gain 2 LKS 01 LKS 02 LKS 03 
1 68,75  58,75 67,50     -0,32 0,21 
2 58,75 65,00 60,00 0,15 -0,14 
3 72,50 75,00 63,75 0,09 -0,45 
4 70,00 77,50 67,50 0,25 -0,44 
5 53,75 65,00 68,75 0,24 0,11 

Rata-rata 64,75 68,25 65,50 0,08 -0,14 
 

Hasil analisis data tentang peningkatan Pemahaman Konsep yang tertuang 

dalam Tabel 4.3 di atas dapat digambarkan dalam grafik seperti terlihat pada Gambar 

4.3. 
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Gambar 4.3 Peningkatan Ketrampilan Proses Sains (Learning to 

Know) 

 

Dari Tabel 4.3 dan gambar 4.3 secara umum terjadi peningkatan rata-rata 

pemahaman konsep pada setiap LKS, walaupun pada LKS 03 terjadi penurunan 

(65,5%) dari semula pada LKS 02 (68,25%) tetapi masih diatas hasil rata-rata pada 

LKS 01 yaitu (64,75%). Bila dilihat gain rata-rata dari LKS 01 ke LKS 02 sebesar 

0,10 dan  gain dari LKS 02 ke LKS 03 sebesar -0,09 yang berarti terjadi penurunan 

gain. Hal ini disebabkan pada LKS 03 tentang karakterisasi gerobak yang menaiki 

anak tangga memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari LKS sebelumnya. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juanengsih (2006) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri mampu meningkatkan pemahaman 

konsep siswa, demikian juga penelitian yang dilakukan Kaswan (2005) yang 

65,50 68,25
64,75

50 

60 

70 

80 

1 2 3
LKS ke

Sk
or

 r
at

a-
ra

ta
 (%

) 



72 
 

 

mengatakan bahwa pembelajaran dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri lebih 

baik dibanding pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemahaman konsep 

siswa 

 

4.4 Hasil Penilaian Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to Live 

Together) 

Untuk menilai Kemampuan Bekerja kelompok dilakukan melalui pengamatan 

atau observasi pada kegiatan percobaan yang dilakukan oleh tiga orang pengamat 

baik pada pembelajaran LKS 01, LKS 02 maupun  LKS 03. Hasil kemampuan 

bekerja kelompok siswa secara lengkap disajikan pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Penilaian Kemampuan Kerja Kelompok 
      

No 
Kelompok 

Skor Rata-rata (%) Gain 1 Gain 2 LKS 01 LKS 02 LKS 03 
1 83,75 75,63 98,75 -0,50 0,95 
2 63,13 71,88 85,00 0,24 0,47 
3 65,63 74,38 86,25 0,25 0,46 
4 74,38 78,13 78,13 0,15 0,00 
5 68,75 76,25 90,00 0,24 0,58 

Rata-rata 71,13 75,25 87,63 0,14 0,50 
 

Hasil analisis data tentang perkembangan Kemampuan Kerja Kelompok yang 

tertuang dalam Tabel 4.4 di atas dapat digambarkan dalam grafik seperti terlihat pada 

Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Peningkatan Kemampuan Kerja Kelompok (Learning to 

Live Together) 

 

Dari Tabel 4.4 dan Gambar 4.4 dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan kerja kelompok selama pembelajaran yaitu dengan rata-rata kelas 

sebesar 71,13% pada LKS 01 meningkat menjadi 75,25% pada LKS 02 dan 

meningkat lagi menjadi 87,63% pada LKS 03. Bila dilihat gain rata-rata dari LKS 01 

ke LKS 02 sebesar 0,14 (katagori rendah) dan  gain dari LKS 02 ke LKS 03 sebesar 

0,50 (katagori sedang) yang berarti terjadi kenaikan gain.  

Kemampuan bekerja kelompok merupakan bagian dari sikap ilmiah yang di 

dalamnya mencakup kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Sehingga 

peningkatan kemampuan bekerja kelompok pada penelitian ini dapat diartikan 

sebagai peningkatan sikap ilmiah siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
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dilakukan Damayanti (2005) yang mengatakan bahwa model pembelajaran inkuiri 

dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa. 

 

4.5 Hasil Pembiasaan Bekerja Ilmiah (Learning to be) 

Untuk melihat hasil pembiasaan bekerja ilmiah diketahui melalui skor rata-

rata gabungan tiga pilar lainnya selama pembelajaran LKS 01, LKS 02 maupun  LKS 

03. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan diperoleh  bahwa telah 

terjadi peningkatan kemampuan bekerja ilmiah pada siswa yaitu rata-rata kelas 

67,38% pada LKS 01 meningkat menjadi 73,16% pada LKS 02 dan meningkat lagi 

menjadi 79,34% pada LKS 03. Bila dilihat gain rata-rata dari LKS 01 ke LKS 02 

sebesar 0,18 (katagori rendah) dan  gain dari LKS 02 ke LKS 03 sebesar 0,23 

(katagori rendah) yang berarti terjadi kenaikan gain.  

Kenaikan gain ini memberikan petunjuk bahwa model pembelajaran berbasis 

empat pilar pendidikan ini dapat membiasakan siswa untuk bertindak dan bekerja 

ilmiah atau dengan kata lain siswa sudah terbiasa berpikir dan bertindak seperti 

ilmuan. Hasil pembiasaan bekerja ilmiah diatas didukung oleh data yang tertuang 

pada  Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Pembiasaan Bekerja Ilmiah 
      

No 
Kelompok 

Skor Rata-rata (%) Gain 1 Gain 2 LKS 01 LKS 02 LKS 03 
1 74,25 66,51 84,73 -0,33 0,35 
2 63,00 69,89 73,66 0,24 0,14 
3 70,13 77,84 79,89 0,26 -0,03 
4 69,17 78,34 74,91 0,21 -0,06 
5 60,33 73,20 83,51 0,21 0,36 

Rata-rata 67,38 73,16 79,34 0,18 0,23 
 

Hasil analisis data tentang Pembiasaan Bekerja Ilmiah yang tertuang dalam 

Tabel 4.5 di atas dapat digambarkan dalam grafik seperti terlihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Peningkatan Kemampuan Bekerja Ilmiah (Learning to be) 
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4.6 Respon Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran Berbasis Empat 

Pilar Pendidikan 

Data respon sikap siswa terhadap pembelajaran berbasis empat pilar 

pendidikan dan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, diperoleh dengan 

menggunakan Angket respon. Respon sikap siswa pada intinya mengharapkan 

penilaian dan saran dari siswa, apakah pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan 

dan perangkat yang dikembangkan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

khususnya pada pembelajaran fisika. Secara lengkap respon sikap siswa terhadap 

pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan dan perangkatnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Respon Sikap Siswa Terhadap Pembelajaran Berbasis Empat Pilar 
Pendidikan dan Perangkat Yang Dikembangkan 

 
No Pertanyaan dan Pernyataan SKB KB B SB 

  A. Kegiatan Pembelajaran  Berbasis Empat 
Pilar Pendidikan         

1 Bagaimana pendapatmu setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran ini? 0% 3% 68% 28% 

2 Bagaimana kesempatan melakukan praktikum inkuiri? 0% 18% 75% 5% 

3 Bagaimana penerapan cara berpikir ilmiah dalam kehidupan 
sehari-hari? 0% 18% 63% 18% 

4 Bagaimana rasa percaya diri anda setelah mengikuti 
pembelajaran ini? 0% 0% 63% 30% 

5 Bagaimana pemahaman materi yang anda serap setelah 
melakukan percobaan? 0% 5% 75% 15% 

6 Bagaimana pendapatmu pengetahuan baru yang anda peroleh? 0% 3% 73% 20% 
7 Cara menemukan keterkaitan dengan mata pelajaran lain 0% 30% 65% 5% 

8 Bagaimana pengalaman sosialisasi dan komunikasi setelah 
melakukan percobaan melalui kerja kelompok? 0% 3% 70% 25% 

9 Memperoleh kesempatan berbicara, mengeluarkan pendapat, 
bertanya kepada guru atau teman 0% 8% 63% 10% 

10 Bagaimana suasana kelas selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung? 3% 25% 58% 15% 

11 Bagaimana kalau model pembelajaran ini dilanjutkan pada 
materi berikutnya? 0% 3% 75% 20% 

  B. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)         
1 Kemudahan memahami tujuan. 0% 8% 78% 8% 
2 Kemudahan memahami alat dan bahan tersedia. 0% 5% 73% 18% 
3 Kemudahan memahami prosedur ilmiah 0% 25% 63% 8% 
4 Kemudahan merumuskan masalah 0% 20% 68% 28% 
5 Kemudahan merumuskan hipotesis 0% 38% 53% 3% 
6 Kemudahan merancang percobaan 0% 18% 73% 5% 
7 Kemudahan memahami uraian percobaan. 0% 18% 70% 3% 
8 Kemudahan dalam melaksanakan percobaan 0% 20% 65% 15% 
9 Kemudahan menyusun Tabel hasil pengamatan. 0% 18% 63% 15% 

10 Kemudahan menarik Kesimpulan percobaan 0% 13% 75% 8% 
11 Kemudahan mengkomunikasikan kesimpulan anda 0% 13% 83% 0% 
  C. Kegiatan Outdoor         

1 
Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan luar ruangan 
(outdoor) 0% 8% 38% 48% 

    STS TS RR S SS 
2 Kegiatan outdoor mengasikkan 0% 8% 8% 58% 23% 
3 Kegiatan outdoor membosankan 35% 33% 23% 3% 0% 
4 Kegiatan outdoor membuang-buang waktu 40% 38% 8% 8% 3% 
5 Kegiatan outdoor membuat materi mudah dipahami 3% 0% 5% 5% 28% 
6 Kegiatan outdoor dapat meningkatkan motivasi 0% 0% 10% 60% 25% 
7 Kegiatan outdoor berhubungan dengan kegiatan sehari-hari 3% 5% 13% 53% 28% 
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8 Kegiatan outdoor penuh arti 0% 0% 13% 65% 18% 
9 Kegiatan outdoor membuat anda percaya diri 0% 3% 8% 50% 20% 

10 Kegiatan outdoor menambah wawasan anda 0% 0% 0% 45% 45% 

 

Respon sikap siswa terhadap pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan 

secara garis besar meliputi tiga unsur utama yang terdiri dari respon sikap siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran (KBM), respon sikap siswa terhadap lembar kegiatan 

siswa (LKS), dan respon sikap siswa terhadap kegiatan diluar ruangan. 

Data pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa respon sikap siswa terhadap 

pembelajaran berbasis empat pilar pendidikan rata-rata antara baik dan sangat baik. 

Pada kegiatan pembelajaran (KBM), sebanyak 28% siswa merespon sangat baik, 68% 

siswa merespon baik, dan sebanyak 3% merespon kurang baik. Respon ini 

memberikan gambaran bahwa siswa merasa termotivasi oleh pembelajaran berbasis 

empat pilar pendidikan yang diterapkan. Kenyataan ini sejalan dengan apa yang 

dinyatakan oleh Holubova (2003) yang mengatakan bahwa peningkatkan motivasi 

siswa dapat dilakukan dengan membawa konsep fisika sedekat mungkin dengan 

kehidupan siswa untuk menyederhanakan dan memodivikasi praktikum serta 

menghubungkan berbagai disiplin. 

Kesempatan melakukan praktikum inkuiri 2% siswa merespon sangat baik, 75% 

merespon baik, 18% merespon kurang baik. Cara penerapan metode ilmiah dalam 

kehidupan sehari-hari, 18% siswa merespon sangat baik, 63% baik, 18% kurang baik. 

Rasa percaya diri, 63% baik, 30% sangat baik. Pemahaman materi yang diserap 5% 

siswa merespon kurang baik, 75% baik, 15% sangat baik. Pengetahuan baru yang 
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diperoleh, 3% siswa merespon kurang baik, 73% baik dan 20% sangat baik. 

Keterkaitan dengan mata pelajaran lain 30% siswa merespon kurang baik, 65% baik, 

5% sangat bak. Pengalaman sosialisasi dan komunikasi 3% siswa merespon  kurang 

baik, 70% baik, 25% sangat baik. Kesempatan berbicara, mengeluarkan pendapat, 

bertanya kepada guru atau teman, 8% kurang baik,  63% baik dan 10% sangat baik. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yustami (2005) yang mengatakan 

bahwa penerapan ketrampilan proses sains dapat meningkatkan kemampuan 

mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, berhipotesis, 

merencanakan percobaan, menerapkan konsep dan berkomunikasi. 

Suasana kelas, 3% siswa merespon sangat kurang, 25% kurang baik, 58% baik 

15% sangat baik. Model pembelajaran ini dilanjutkan pada materi berikutnya, 3% 

kurang baik, 75% baik, 20% sangat baik. Hasil ini sesuai denga penelitian Kaswan 

(2005) yang mengatakan bahwa kegiatan berbasis inkuiri dapat membantu 

pemahaman konsep dan perlu dilakukan lagi pada konsep yang lainnya. 

Respon sikap siswa terhadap LKS yang dikembangkan rata-rata baik. 

Kemudahan memahami tujuan, 8% siswa merespon kurang baik, 78% baik dan  8% 

sangat baik. Kemudahan memahami alat dan bahan tersedia, 5% siswa merespon 

kurang baik, 73% baik, 18% sangat baik. Kemudahan memahami prosedur ilmiah 

25% siswa merespon kurang baik, 63% respon baik dan 8% sangat baik. Kemudahan 

merumuskan masalah 20% siswa merespon kurang baik, 68% baik, 28% sangat baik. 

Kemudahan merumuskan hipotesis 38% siswa merespon kurang baik, 53% baik dan 
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3% sangat baik. Kemudahan merancang percobaan 18% siswa merespon kurang baik, 

73% baik, 5% sangat baik.  Kemudahan memahami uraian percobaan 18% siswa 

merespon kurang baik, 70% baik, 3% sangat baik. Kemudahan dalam melaksanakan 

percobaan, 20% siswa merespon  kurang baik, 65% baik dan 15% sangat baik. 

Kemudahan menyusun Tabel hasil pengamatan 18% kurang baik, 63% baik, 15% 

sangat baik. Kemudahan menarik Kesimpulan percobaan, 13% kurang baik, 75% 

baik, 8% sangat baik. Kemudahan mengkomunikasikan kesimpulan, 13% kurang baik 

dan 83% baik. 

Pendapat siswa tentang kegiatan luar ruangan (outdoor) adalah  8% siswa 

merespon kurang baik, 38% baik dan 48% sangat baik. Kegiatan outdoor 

membosankan 35% siswa merespon sangat tidak setuju, 33% tidak setuju, 23% ragu-

ragu, 3% setuju. Kegiatan outdoor membuang-buang waktu 40% siswa merespon 

sangat tidak setuju, 38% tidak setuju, 8% ragu-ragu, 8% setuju, 3% sangat setuju. 

Kegiatan outdoor membuat materi mudah dipahami 3% sangat tidak setuju, 5% ragu-

ragu, 5% setuju, 28% sangat setuju. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Juanengsih (2006) yang mengatakan bahwa kegiatan inkuiri menyenangkan dan 

menarik serta dari segi materi bermanfaat. 

Kegiatan outdoor dapat meningkatkan motivasi, 10% siswa merespon ragu-

ragu, 60% setuju, 25% sangat setuju. Kegiatan outdoor berhubungan dengan kegiatan 

sehari-hari 3% sangat tidak setuju, 5% tidak setuju, 13% ragu-ragu, 53% setuju, 28% 

sangata setuju. Kegiatan outdoor penuh arti 13% siswa merespon ragu-ragu, 65% 
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setuju, 18% sangat setuju. Kegiatan outdoor membuat anda percaya diri 3% tidak 

setuju,  8% ragu-ragu, 50% setuju, 20% sangat setuju. Kegiatan outdoor menambah 

wawasan anda 45% setuju, 45% sangat setuju. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian pengembangan perangkat pembelajaran 

berbasis empat pilar pendidikan melalui outdoor-inkuiri pada pembelajaran Fisika 

SMA, maka dapat diambil  beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. 

Pengembangan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS dan Buku Guru 

dapat dilakukan dengan ujicoba bertingkat secara individu, kelompok kecil dan 

kelompok besar. 

Penerapan perangkat yang dikembangkan dapat menumbuhkan kebiasaan 

bekerja ilmiah dengan profil ketrampilan proses sains siswa (learning to do) 

meningkat pada pelaksanaan LKS 01, LKS 02 dan LKS 03 dengan gain 0,29 

(katagori rendah) dan 0,38  (katagori sedang). Pemahaman konsep siswa (learning to 

know) meningkat pada pelaksanaan LKS 01, LKS 02 dengan gain 0,10 (katagori 

rendah) tetapi menurun pada pelaksanaan LKS 03 dengan gain -0,.09  (katagori 

rendah). Kemampuan bekerja kelompok siswa (learning to live together) meningkat 

pada pelaksanaan LKS 01, LKS 02 dan LKS 03 dengan gain 0,14 (katagori rendah) 

dan 0,50  (katagori sedang). Kecenderungan peningkatan skor pada ketiga pilar, yaitu 

learning to do, learning to know, dan learning to live together, menunjukan adanya 

kecenderungan bahwa learning to be mulai tumbuh.  
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Respon sikap siswa terhadap model pembelajaran fisika berbasis empat pilar 

pendidikan melalui outdoor-inkuiri secara umum baik dan sangat baik. 

B. Saran-saran 

Beberapa saran yang berkenaan dengan pelaksanaan model pembelajaran 

fisika berbasis empat pilar pendidikan melalui outdoor-inkuiri dalam pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. Konsep yang disampaikan hendaknya dimulai dari yang mudah dulu, jika siswa 

sudah terbiasa dengan metode inkuiri  konsep yang sulit diterapkan dapat 

diterapkan ke siswa. 

2. Alokasi waktu untuk mengkomunikasikan kesimpulan diperpanjang sehingga 

sebagian besar siswa berkesempatan menyampaikan kesimpulannya. 
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Lampiran A 

 
Perangkat Pembelajaran Yang 

Dikembangkan 
 
 

1. Perkembangan LKS 01 
2. Perkembangan LKS 02 
3. Perkembangan LKS 03 
4. RPP 01 
5. RPP 02 
6. RPP 03 
7. Buku Guru  
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-1) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
menganalisa data dengan menggunakan grafik, merumuskan kesimpulan, 
mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap momen gaya 
sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, mendorong partisipasi, kemampuan membagi 
giliran, berbagi tugas, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan berpikir ilmiah (learning to be) dilihat dari peningkatan 
tiga pilar yang lainnya. 

Pendahuluan 
Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 

sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Momen Gaya. Momen 
gaya merupakan ukuran dari keefektifan gaya tersebut dalam menghasilkan putaran atau 
rotasi mengelilingi sumbu tersebut. Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya momen 
gaya ? 

 Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai 
berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

LKS-1 Karakterisasi Momen Gaya (τ ) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Awal 

Lampiran 1. Perkembangan LKS 01 
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Prosedur 
I. Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja yang ada di atas 

meja percobaan? 
 

2 Bagaimanakah cara mengukur momen gaya yang 
bekerja pada pintu gerbang sekolah? 

 
 

3 Berkaitan dengan percobaan tersebut, pertanyaan 
apa saja yang menarik untuk dikemukakan ? 

 

4 Bagaimanakah alternatif jawaban dari setiap 
pertanyaan tersebut ? 

 

5 Bagaimanakah percobaan untuk menguji setiap 
alternatif jawaban itu? 

 

6 Gejala apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Gejala apa sajakah yang dapat kita 

amati bila kita lakukan percobaan 
dengan menarik gerbang sekolah pada 
jarak yang berbeda dari engsel dengan 
gaya yang sama? 

 
 

2 Apakah gerbang dapat bergerak apabila 
ditarik dengan gaya yang sama 
(…………N) dalam jarak 50 cm, 100 
cm, 150 cm, 200 cm ? 

 
 

3 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
5    

4 Bagaimanakah momen gaya yang 
bekerja pada gerbang tersebut? 

 

5 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari percobaan ini? 

 

Lampiran 1. (lanjutan) 
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Percobaan B 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Gejala apa sajakah yang dapat kita 

amati bila kita lakukan percobaan 
dengan menarik gerbang sekolah 
dengan gaya yang berbeda, tetapi 
jaraknya sama? 

 
 

2 Apakah gerbang dapat bergerak apabila 
ditarik pada jarak yang sama 
(…………cm) dengan gaya 100N, 300 
N, 500N , 700 N? 

 
 

3 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
5    

4 Bagaimanakah momen gaya yang 
bekerja pada gerbang tersebut? 

 

5 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari percobaan ini? 

 

 
Percobaan C 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Gejala apa sajakah yang dapat kita 

amati bila kita lakukan percobaan 
dengan menarik gerbang sekolah 
sampai bergerak pada jarak yang 
berbeda? 

 
 

2 Berapakah gaya yang dibutuhkan 
untuk menarik gerbang sampai 
bergerak pada jarak jarak 50 cm, 100 
cm, 150 cm, 200 cm? 

 
 

3 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
5    
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4 Bagaimanakah grafik untuk 
menggambarkan data diatas? 

5 Perbandingan apakah yang anda 
peroleh dari grafik? 
 
 

 
 
 

6 Kemiringan grafik menunjukan apa? 
 

 
 
 
 

5 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari seluruh percobaan diatas? 

 
 
 

Pertanyaan/tugas: 
1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah momen gaya dipengaruhi 

oleh sudut tarikan dari gaya yang bekerja? 
2. Identifikasikan variabel bebas (nilainya berdasar pengukuran), variabel kontrol (dibuat 

sama), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada rancangan tersebut! 
3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
………………………

Bukti  
………………………

Jika

dan … 

maka … 

Karenanya
Kesimpulan 
………………………

Prediksi 
………………………

Eksperimen 
………………………

Hipotesis 
………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-1) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap momen gaya 
sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan berpikir ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

Pendahuluan 
Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 

sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Momen Gaya. Momen 
gaya merupakan ukuran dari keefektifan gaya tersebut dalam menghasilkan putaran atau 
rotasi mengelilingi sumbu tersebut. Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya momen 
gaya ? 

 Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai 
berikut: 

Prosedur 
I. Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

LKS-1 Karakterisasi Momen Gaya (τ ) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     :

Lks Revisi 1 
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No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja 

yang digunakan percobaan ini ? 
 

2 Bagaimanakah lintasan gerak pada 
pintu gerbang? 

 

3 Dimanakah letak titik tumpu dari 
pintu gerbang ? 

 

4 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan pintu gerbang ? 
 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan 
untuk menguji setiap faktor diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 
 

 

 
III. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan percobaan dengan menarik 
gerbang sekolah pada jarak yang 
berbeda dari engsel dengan gaya yang 
sama? 

 
 

2 Apakah gerbang dapat bergerak apabila 
ditarik dengan gaya (F) yang sama 
(700N) dalam jarak (r) 0,5m, 1m, 1,5m 
dan 2 m ? 

 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
melakukan percobaan dengan menarik 
gerbang sekolah dengan gaya yang 
berbeda, tetapi jaraknya sama? 

 

 Apakah gerbang dapat bergerak apabila 
ditarik pada jarak yang sama (1,5 m) 
dengan gaya 400 N, 500N, 700N, 
800N? 

 

4 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
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5    
6    
7    
8    

5 Dari hasil no.4 diatas gerbang dapat 
bergerak jika bagaimana ? 

Gerbang dapat bergerak jika 
jaraknya.............................................. dan 
gayanya............................................ 

6 Sejauh mana pengaruh jarak dan gaya 
terhadap kecepatan gerak gerbang ? 

Semakin besar jaraknya maka gerakan 
gerbang semakin..................... dan semakin 
besar gayanya maka gerakan gerbang 
semakin...................... 

7 Bagaimana penulisan pengaruh diatas 
secara matematis?   

................................

..................................
...............................

X=
≈
≈

 

8 Jika gerakan gerbang diganti dengan 
momen gaya (τ ), gaya diganti F serta 
jarak diganti r persamaan diatas 
menjadi bagaimana? 

 

 
 

II. Pertanyaan/tugas: 
1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah momen gaya 

dipengaruhi oleh sudut tarikan dari gaya yang bekerja? 
2. Identifikasikan variabel bebas (nilainya berdasar pengukuran), variabel kontrol 

(dibuat sama), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada 
rancangan tersebut! 

3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut! 
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Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
…………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi 
…………………………
………………………

Eksperimen 
…………………………
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-1) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

 
Standar Kopetensi 

2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 
masalah 

Kopetensi Dasar 
2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 

berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap momen gaya 
sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

. 
Pendahuluan 

Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 
sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerakan pada pintu. Apa 
sajakah yang mempengaruhi besarnya momen gerakan pintu? Kita dapat menjawab 
pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai berikut: 

 

LKS-1 Karakterisasi Momen Gaya (τ ) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     :

Lks Revisi 2 

Lampiran 1. (lanjutan) 
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I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja 

yang digunakan percobaan ini ? 
 

2 Bagaimanakah lintasan gerak pada 
pintu gerbang? 

 

3 Dimanakah letak titik tumpu dari 
pintu gerbang ? 
 

 

4 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan pintu gerbang ? 
 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan 
untuk menguji setiap faktor diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 

II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua 
pertanyaan sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

menarik gerbang sekolah 
menggunakan gaya yang sama 
tetapi jarak dari engsel/porosnya 
berbeda? 

 
 
 
 

2 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik dengan gaya (F) 
yang sama (misal. 700N) dalam 
jarak (r) 0,5m, 1m, 1,5m dan 2 m 
? 

 
 
 
 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
menarik gerbang sekolah dengan 
jarak sama tetapi gayanya 
berbeda? 

 
 
 
 
 

4 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik pada jarak yang 
sama (misal. 1,5 m) dengan gaya 
400 N, 500N, 700N, 800N? 

 
 
 
 
 

Lampiran 1. (lanjutan) 
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5 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 
 
 
 
 
 
Ket: -- = tidak bergerak 
        + =bergerak sedikit 
        ++ = bergerak  
        +++ = bergerak dengan cepat 

 

no    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

5 Sejauh mana pengaruh jarak dan 
gaya terhadap kecepatan gerak 
gerbang (lihat tebel diatas) ? 

Semakin besar jaraknya dari poros maka 
gerakan gerbang semakin..................... serta 
 
Semakin besar gayanya maka gerakan 
gerbang semakin...................... 
 

6 Atau dengan kata lain : 
 
 
 
 
*= coret yang tidak perlu 

Gerakan gerbang berbanding lurus / 
terbalik* dengan jarak dari poros. 
 
Gerakan gerbang berbanding lurus / 
terbalik* dengan Gayanya 
 

7 Bagaimana penulisan pengaruh 
diatas secara matematis?   

..............................................
...............................................
.............................................

X=
≈
≈

sehingga

8 Jika gerakan gerbang diganti 
dengan momen gaya (τ ), gaya 
diganti F serta jarak diganti lengan 
momen (r) persamaan diatas 
menjadi bagaimana? 

 

 
III. Pertanyaan/tugas: 
1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah momen gaya 

dipengaruhi oleh sudut tarikan dari gaya yang bekerja? 
2. Identifikasikan variabel kontrol (dibuat sama), variabel bebas (nilainya ditentukan 

peneliti), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada rancangan 
tersebut! 

• variabel kontrol =..................................... 
• variabel bebas =....................................... 
• variabel tergantung =................................. 

3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!  
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-1) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap momen gaya 
sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 
sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerakan pada pintu. Apa 
sajakah yang mempengaruhi besarnya momen gerakan pintu? Kita dapat menjawab 
pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

LKS-1 Karakterisasi Momen Gaya (τ ) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     :

Lks Revisi 3 

Lampiran 1. (lanjutan) 
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I.  Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja 

yang digunakan percobaan ini ? 
 

2 Bagaimanakah lintasan gerak pada 
pintu gerbang? 

 

3 Dimanakah letak titik tumpu/ poros 
dari pintu gerbang ? 

 

4 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan pintu gerbang ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan 
untuk menguji setiap faktor diatas? 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
II.  Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

menarik gerbang sekolah 
menggunakan gaya yang sama 
tetapi jarak dari engsel/porosnya 
berbeda? 

 
 
 
 

2 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik dengan gaya (F) 
yang sama (misal.700N) dalam 
jarak (r) 0,5m, 1m, 1,5m dan 2 m 
dari porosnya? 

 
 
 
 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
menarik gerbang sekolah dengan 
jarak sama tetapi gayanya 
berbeda? 

 
 
 
 
 

4 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik pada jarak yang 
sama (misal.1,5 m) dengan gaya 
400 N, 500N, 700N, 800N? 

 
 
 
 
 
 

5 Bagaimanakah bentuk tabel 
untuk mencatat data percobaan 
tersebut? 

no    
1    
2    
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Ket: -- = tidak bergerak 
        + =bergerak sedikit 
        ++ = bergerak  
        +++ = bergerak dengan 
cepat 

3    
4    
5    
6    
7    
8    

5 Sejauh mana pengaruh jarak dan 
gaya terhadap kecepatan gerak 
gerbang (lihat tebel diatas) ? 
 
*= coret yang tidak perlu 

Semakin besar jaraknya dari poros maka 
gerakan gerbang semakin cepat /lambat* 
 
Semakin besar gayanya maka gerakan gerbang 
semakin cepat/lambat* 

6 Atau dengan kata lain : 
 
 
 
*= coret yang tidak perlu 
 

Gerakan gerbang berbanding lurus / terbalik* 
dengan jarak dari poros. 
 
Gerakan gerbang berbanding lurus / terbalik* 
dengan Gayanya 

7 Bagaimana penulisan pengaruh 
diatas secara matematis?   

..............................................
...............................................
.............................................

X=
≈
≈

sehingga 

8 Jika gerakan gerbang diganti 
dengan momen gaya (τ ), gaya 
diganti F serta jarak diganti 
lengan momen (r) persamaan 
diatas menjadi bagaimana? 

 

 
III. Pertanyaan/tugas: 
1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah momen gaya 

dipengaruhi oleh sudut tarikan dari gaya yang bekerja? 
2. Identifikasikan variabel kontrol (dibuat sama), variabel bebas (nilainya ditentukan 

peneliti), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada rancangan 
tersebut! 
• variabel kontrol =..................................... 
• variabel bebas =....................................... 
• variabel tergantung =................................. 

3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!  
 
 
 
 
 
 



103 
 

 

 
 
 
 
 
 Lembar Kegiatan Siswa (LKS-1) 

Kegiatan Outdoor-Inkuiri  
 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap momen gaya 
sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 
sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerakan pada pintu. Apa 
sajakah yang mempengaruhi besarnya momen gerakan pintu? Kita dapat menjawab 
pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai berikut: 

 
 
 
 

LKS-1 Karakterisasi Momen Gaya (τ ) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     :

Lks Revisi 4 

Lampiran 1. (lanjutan) 
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I.  Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja 

yang digunakan percobaan ini ? 
 

2 Bagaimanakah lintasan gerak pada 
pintu gerbang? 

 

3 Dimanakah letak titik tumpu/ poros 
dari pintu gerbang ? 

 

4 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan pintu gerbang ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan 
untuk menguji salah satu faktor diatas?
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 
 

 

 
II.  Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

menarik gerbang sekolah 
menggunakan gaya yang sama 
tetapi jarak dari engsel/porosnya 
berbeda? 

 
 
 
 

2 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik dengan gaya (F) 
yang sama (misal.700N) dalam 
jarak (r) 0,5m, 1m, 1,5m dan 2 m 
dari porosnya? 

 
 
 
 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
menarik gerbang sekolah dengan 
jarak sama tetapi gayanya 
berbeda? 

 
 
 
 
 

4 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik pada jarak yang 
sama (misal.1,5 m) dengan gaya 
400 N, 500N, 700N, 800N? 

 
 
 
 
 
 

5 Bagaimanakah bentuk tabel no    

Lampiran 1. (lanjutan) 



105 
 

 

untuk mencatat data percobaan 
no.2 dan 4 diatas? 
 
 
 
Ket: -- = tidak bergerak 
        + =bergerak sedikit 
        ++ = bergerak  
        +++ = bergerak dengan 
cepat 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

5 Sejauh mana pengaruh jarak dan 
gaya terhadap kecepatan gerak 
gerbang (lihat tebel diatas) ? 
 
*= coret yang tidak perlu 
 

Semakin besar jaraknya dari poros maka 
gerakan gerbang semakin cepat /lambat* 
 
Semakin besar gayanya maka gerakan gerbang 
semakin cepat/lambat* 
 

6 Atau dengan kata lain : 
 
 
 
*= coret yang tidak perlu 
 

Gerakan gerbang berbanding lurus / terbalik* 
dengan jarak dari poros. 
 
Gerakan gerbang berbanding lurus / terbalik* 
dengan Gayanya 

7 Bagaimana penulisan pengaruh 
diatas secara matematis?   

..............................................
...............................................
.............................................

X=
≈
≈

sehingga 

8 Jika gerakan gerbang diganti 
dengan momen gaya (τ ), gaya 
diganti F serta jarak diganti 
lengan momen (r) persamaan 
diatas menjadi bagaimana? 
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III. Pertanyaan/tugas: 
• Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah momen gaya 

dipengaruhi oleh sudut tarikan dari gaya yang bekerja? 
• Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
Jika……………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi/ perkiraan 
…………………………
………………………

Eksperimen /rancangan 
percobaan 
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………



107 
 

 

 
 
 
 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS-1) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap momen gaya 
sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 
sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerakan pada pintu. Apa 
sajakah yang mempengaruhi besarnya momen gerakan pintu? Kita dapat menjawab 
pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

LKS-1 Karakterisasi Momen Gaya (τ ) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     :

Lks Revisi 5 

Lampiran 1. (lanjutan) 
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I.  Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja 

yang digunakan percobaan ini ? 
 

2 Bagaimanakah lintasan gerak pada 
pintu gerbang? 

 

3 Dimanakah letak titik tumpu/ poros 
dari pintu gerbang ? 

 

4 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan pintu gerbang ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan 
untuk menguji salah satu faktor yang 
anda sebutkan pada no.4 diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan pada no.5 dilakukan ? 
 

 

 
  

II.  Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 
sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

menarik gerbang sekolah 
menggunakan gaya yang sama 
tetapi jarak dari engsel/porosnya 
berbeda? 

 
 
 
 

2 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik dengan gaya (F) 
yang sama (misal.7 N) dalam 
jarak (r) 0,5m, 1m, 1,5m dan 2 m 
dari porosnya? 

 
 
 
 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
menarik gerbang sekolah dengan 
jarak sama tetapi gayanya 
berbeda? 

 
 
 
 
 

4 Apakah gerbang dapat bergerak 
apabila ditarik pada jarak yang 
sama (misal.1,5 m) dengan gaya 
4 N, 5N, 7N, 8N? 
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5 Bagaimanakah bentuk tabel 

untuk mencatat data percobaan 
no.2 dan 4 diatas? 
 
 
 
Ket: -- = tidak bergerak 
        + =bergerak sedikit 
        ++ = bergerak  
        +++ = bergerak dengan 
cepat 

no    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

5 Sejauh mana pengaruh jarak dan 
gaya terhadap kecepatan gerak 
gerbang (lihat tebel diatas) ? 
 
*= coret yang tidak perlu 
 

Semakin besar jaraknya dari poros maka 
gerakan gerbang semakin cepat /lambat* 
 
Semakin besar gayanya maka gerakan gerbang 
semakin cepat/lambat* 
 

6 Atau dengan kata lain : 
 
 
 
*= coret yang tidak perlu 
 

Gerakan gerbang berbanding lurus / terbalik* 
dengan jarak dari poros. 
 
Gerakan gerbang berbanding lurus / terbalik* 
dengan Gayanya 

7 Bagaimana penulisan pengaruh 
diatas secara matematis?   

..............................................
...............................................
.............................................

X=
≈
≈

sehingga 

8 Jika gerakan gerbang diganti 
dengan momen gaya (τ ), gaya 
diganti F serta jarak diganti 
lengan momen (r) persamaan 
diatas menjadi bagaimana? 
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III. Pertanyaan/tugas: 
• Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah momen gaya 

dipengaruhi oleh sudut tarikan dari gaya yang bekerja? 
• Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
……………………………
……………………………

Bukti  
Jika…………………………
……………………………

Jika

dan … 

maka … 

Karenanya
Kesimpulan 
……………………………
……………………………

Prediksi/ perkiraan 
……………………………
…………………………

Eksperimen /rancangan 
percobaan 
……………………………

Hipotesis 
……………………………
……………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-1) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
menganalisa data dengan menggunakan grafik, merumuskan kesimpulan, 
mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh volume zar cair, luas permukaan dan kecepatan alir 
terhadap debit air  

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, mendorong partisipasi, kemampuan membagi 
giliran, berbagi tugas, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan berpikir ilmiah (learning to be) dilihat dari peningkatan 
tiga pilar yang lainnya. 

Pendahuluan 
Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 

sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Debit Zat Cair. Debit 
merupakan ukuran banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Apa sajakah yang 
mempengaruhi besarnya debit Zat Cair ? 

 Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai 
berikut: 

 
 

LKS-2 Karakterisasi Debit Zat Air (Q) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Awal 

Lampiran 2. Perkembangan LKS 02 
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I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja yang ada di atas 

meja percobaan? 
 

2 Bagaimanakah cara mengukur debit zat cair yang 
mengalir pada sebuah keran? 

 
 

3 Berkaitan dengan percobaan tersebut, pertanyaan 
apa saja yang menarik untuk dikemukakan ? 

 

4 Bagaimanakah alternatif jawaban dari setiap 
pertanyaan tersebut ? 

 

5 Bagaimanakah percobaan untuk menguji setiap 
alternatif jawaban itu? 

 

6 Gejala apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua 

pertanyaan sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan 
hasil pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak 
memungkinkan dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan 
yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Gejala apa sajakah yang dapat kita 

amati bila kita lakukan percobaan 
dengan mengalirkan air keran ke 
dalam ember? 

 
 

2 Apakah ada perbedaan volume air 
keran yang dibuka penuh jika dialirkan 
dalam waktu yang berbeda ? 

 
 

3 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
5    

Lampiran 2. (lanjutan) 
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4 Bagaimanakah grafik untuk 
menggambarkan data diatas? 

5 Perbandingan apakah yang anda 
peroleh dari grafik? 
 
 

 

6 Kemiringan grafik menunjukan apa? 
 
 

 

7 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari percobaan ini? 

 

 
Percobaan B 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Gejala apa sajakah yang dapat kita 

amati bila kita lakukan percobaan 
dengan membuka keran ¼ , ½ dan 
dibuka penuh selama selang waktu 
yang sama? 

 
 

2 Apakah ada perbedaan volume air 
keran yang dibuka ¼ , ½ dan dibuka 
penuh selama selang waktu yang 
sama? Bagaimana dengan kecepatan 
aliran airnya ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
5    

Lampiran 2. (lanjutan) 
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4 Bagaimanakah grafik untuk 
menggambarkan data diatas? 

5 Perbandingan apakah yang anda 
peroleh dari grafik? 
 
 

 

6 Kemiringan grafik menunjukan apa? 
 
 

 

7 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari percobaan ini? 
 

 

 
Percobaan C 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Gejala apa saja yang dapat kita amati 

jika kita melakukan pengukuran debit 
air sungai yang mengalir? 

 
 

2 Faktor apa saja yang harus kita 
perhatikan dalam mengukur debit air 
sungai? 

 
 

3 Bagaimana cara mengukur kecepatan 
aliran air sungai? Bagaimana hasilnya? 
 
 
 

 

4 Bagaimana cara mengukur luas 
penampang melintang sungai? 
Bagaimana hasilnya? 
 
 

 

5 Dari perhitungan berapa debit air 
sungai yang anda peroleh? 

 

6 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari seluruh percobaan diatas? 
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III. Pertanyaan/tugas: 
1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk debit air hujan yang turun selama satu minggu? 
2. Identifikasikan variabel bebas (nilainya berdasar pengukuran), variabel kontrol (dibuat 

sama), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada rancangan tersebut! 
3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
…………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi 
…………………………
………………………

Eksperimen 
…………………………
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-2) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

 
Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 
masalah 
Kopetensi Dasar 
2.2 Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statick dan dinamik serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
membuat grafik, merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada 
orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh volume zar cair, luas permukaan dan kecepatan alir 
terhadap debit air  

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan berpikir ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Penyelidikan yang seksama akan kita lalukan untuk dapat menemukan solusi dari 
masalah yang kita hadapi. Metode ilmiah adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan 
untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang kita selidiki. 

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Debit Zat Cair. Debit 
merupakan ukuran banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Apa sajakah yang 
mempengaruhi besarnya debit Zat Cair ? 

 Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai 
berikut: 
 
 

LKS-2 Karakterisasi Debit Zat Air (Q) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Revisi 1 

Lampiran 2. (lanjutan) 



117 
 

 

I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja 

yang digunakan percobaan ini ? 
 

2 Bagaimanakah cara mengukur debit 
zat cair yang mengalir pada sebuah 
keran? 
 

 
 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
debit air tersebut ? 
 

 

4 Bagaimanakah rancangan percobaan 
untuk menguji setiap faktor diatas? 
 

 

5 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 
 

 

 
II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua 

pertanyaan sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan 
dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa sajakah yang dapat kita amati bila 

kita lakukan percobaan dengan 
mengalirkan air keran ke dalam 
ember? 

 
 

2 Apakah ada perbedaan volume air 
keran yang dibuka penuh, jika 
dialirkan dalam waktu yang berbeda ? 

 
 

3 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
5    
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4 Bagaimanakah grafik untuk 
menggambarkan data diatas? 

5 Berapa kemiringan grafik diatas? 
 
 

 

6 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari grafik diatas? 
 
 

Volume air akan semakin ........... jika 
waktunya semakin... ...... 

 
Percobaan B 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Gejala apa saja yang dapat kita amati 

jika kita melakukan pengukuran 
banyaknya air sungai yang mengalir 
dalam tiap detik? 

 
 

2 Berdasarkan percobaan A, Faktor apa 
saja yang harus kita perhatikan dalam 
mengukur banyaknya air sungai yang 
mengalir dalam tiap detik? 

 
 

 Bagaimana cara mengukur volume air 
sungai? Bagaimana hasilnya? 
 

 

3 Bagaimana cara mengukur luas 
penampang melintang sungai? 
Bagaimana hasilnya? 

 

 

4 Bagaimana cara mengukur jarak dan 
waktu tempuh aliran air sungai? 
Bagaimana hasilnya? 
 
 

 

5 Dari perhitungan, berapa banyaknya air 
sungai yang mengalir dalam tiap detik 
yang anda peroleh? 
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6 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari seluruh percobaan diatas? 
 
 
 
 
 

 

 
II. Pertanyaan/tugas: 

1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk debit air hujan yang turun selama satu minggu? 
2. Identifikasikan variabel bebas (nilainya berdasar pengukuran), variabel kontrol (dibuat 

sama), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada rancangan tersebut! 
3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
…………………………
…………………………
…………………………

Bukti  
…………………………
…………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 

Kesimpulan 
…………………………
…………………………
…………………………

Prediksi 
…………………………
………………………
………………………

Eksperimen 
…………………………
…………………………
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
…………………………

Lampiran 2. (lanjutan) 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-2) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

 
Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 
masalah 
 
Kopetensi Dasar 
2.2 Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statick dan dinamik serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
membuat grafik, merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada 
orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh volume zar cair, luas permukaan dan kecepatan alir 
terhadap debit air  

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Penyelidikan yang seksama akan kita lalukan untuk dapat menemukan solusi dari 
masalah yang kita hadapi. Metode ilmiah adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan 
untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang kita selidiki. 

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang banyaknya aliran air. 
Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya debit Zat Cair ? Kita dapat menjawab 
pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai berikut: 
 
 

LKS-2 Karakterisasi Debit Zat Air (Q) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks revisi 2 

Lampiran 2. (lanjutan) 
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I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja 

yang digunakan percobaan ini ? 
 

 

2 Bagaimanakah cara mengukur 
banyaknya aliran air yang mengalir 
pada sebuah keran? 
 

 
 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
banyaknya aliran air tersebut ? 
 

 

4 Bagaimanakah rancangan percobaan 
untuk menguji setiap faktor diatas? 
 

 

5 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 
 

 

 
 

II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua 
pertanyaan sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan 
dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa sajakah yang dapat kita amati bila 

kita lakukan percobaan dengan 
mengalirkan air keran ke dalam ember? 

 
 

2 Apakah ada perbedaan volume air keran 
yang dibuka penuh, jika dialirkan dalam 
waktu yang berbeda ? 

 
 

3 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    
3    
4    
5    

5 Kesimpulan apa yang anda peroleh dari 
grafik diatas? 
 
 

Volume air akan semakin ........... jika 
waktunya semakin... ...... 

6 Bagaimana perumusan secara 
matematisnya? 

Volume berbanding lurus / terbalik* 
dengan waktu alirannya 

Lampiran 2. (lanjutan) 
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* coret yang tidak perlu 

 
 
Banyaknya aliran air berbanding lurus / 
terbalik* dengan waktunya 
 
 

 
Percobaan B 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Berdasarkan percobaan A, Faktor apa 

saja yang harus kita perhatikan dalam 
mengukur banyaknya air sungai yang 
mengalir dalam tiap detik? 

 
 

2 Bagaimana cara mengukur volume air 
sungai?  
 

 
 
 
 

3 Bagaimana cara mengukur waktu aliran 
sungai?  

 

 
 
 

4 Dari perhitungan, berapa banyaknya air 
sungai yang mengalir dalam tiap detik 
yang anda peroleh? 
 
 

 

5 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari seluruh percobaan diatas? 
 
 
 
 

 

 
III. Pertanyaan/tugas: 

1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk debit air hujan yang turun selama satu 
minggu? 

2. Identifikasikan variabel bebas (nilainya berdasar pengukuran), variabel kontrol 
(dibuat sama), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada 
rancangan tersebut! 
• Variabel kontrol =.................................. 
• Variabel bebas =................................. 
• Variabel terikat =................................. 

3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut! 
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Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
…………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi 
…………………………
………………………

Eksperimen 
…………………………
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-2) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

 
Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 
masalah 
Kopetensi Dasar 
2.2 Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statick dan dinamik serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
membuat grafik, merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada 
orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh volume zar cair, luas permukaan dan kecepatan alir 
terhadap debit air  

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Penyelidikan yang seksama akan kita lalukan untuk dapat menemukan solusi dari 
masalah yang kita hadapi. Metode ilmiah adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan 
untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang kita selidiki. 

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang banyaknya aliran air. 
Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya debit Zat Cair ? Kita dapat menjawab 
pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 

LKS-2 Karakterisasi Debit Zat Air (Q) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     :

Lks Revisi 3 

Lampiran 2. (lanjutan) 
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I.  Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja yang 

digunakan percobaan ini ? 
 

 

2 Bagaimanakah cara mengukur banyaknya 
aliran air yang mengalir pada sebuah 
keran? 

 
 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
banyaknya aliran air tersebut ? 
 

 

4 Bagaimanakah rancangan percobaan untuk 
menguji setiap faktor diatas? 
 
 

 

5 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
 
 
II.  Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan 
dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa sajakah yang dapat kita amati 

bila kita lakukan percobaan dengan 
mengalirkan air keran ke dalam 
ember? 

 
 

2 Apakah ada perbedaan volume air 
dari 2 keran yang dialirkan dalam 
waktu yang sama (misal 10 detik) 
tetapi satu dibuka setengah satu lagi 
dibuka penuh ? 

 
 

3 Bagaimana luas penampang (besar 
lubang) kedua kran tersebut? 
 

 

4 Bagaimana kecepatan aliran kedua 
kran tersebut ? 
 

 

5 Bagaimana volume air yang keluar 
dari kedua kran tersebut ? 
 

 

Lampiran 2. (lanjutan) 
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6 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    

5 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari tabel diatas? 
 
 

 
 
 
 

 
Percobaan B 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Berdasarkan percobaan A, Faktor apa 

saja yang harus kita perhatikan dalam 
mengukur banyaknya air sungai yang 
mengalir? 

 
 

2 Bagaimana cara mengukur luas 
penampang sungai (A)? Bagaimana 
hasilnya? 
 

 
 
 
A=…………………….x…………………. 
A=……….……….=………………….m2 

3 Bagaimana cara mengukur kecepatan 
aliran  sungai (v)? Bagaimana 
hasilnya? 
 
 

 
 
 
 
V=.........................../......................... 
V=...........................=........................m/s 

4 Dari perhitungan, berapa banyaknya 
air sungai yang mengalir dalam tiap 
detik (Q) yang anda peroleh? 
 

Q =...........................x......................... 
Q=......................x.............................. 
Q=....................=......................m3/s 

5 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari seluruh percobaan diatas? 
 
 
 
 

 

 
III. Pertanyaan/tugas: 
1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menguji pengaruhwaktu aliran terhadap 

banyaknya air yang mengalir? 
2. Identifikasikan variabel bebas (nilainya berdasar pengukuran), variabel kontrol (dibuat 

sama), dan variabel terikat (hasil pengamatan/pengukuran) pada rancangan tersebut! 
• Variabel kontrol =.................................. 
• Variabel bebas =................................. 
• Variabel terikat =................................. 

3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut! 
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Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
…………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi 
…………………………
………………………

Eksperimen 
…………………………
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-2) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

 
Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 
masalah 
Kopetensi Dasar 
2.2 Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statick dan dinamik serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
membuat grafik, merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada 
orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh volume zar cair, luas permukaan dan kecepatan alir 
terhadap debit air  

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Penyelidikan yang seksama akan kita lalukan untuk dapat menemukan solusi dari 
masalah yang kita hadapi. Metode ilmiah adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan 
untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang kita selidiki. 

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang banyaknya aliran air. 
Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya debit Zat Cair ? Kita dapat menjawab 
pertanyaan diatas dengan melakukan percobaan sebagai berikut: 
 
I.  Prosedur 

Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  
No Pertanyaan Respon Siswa 

LKS-2 Karakterisasi Debit Zat Air (Q) 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     :

Lks Revisi 4 

Lampiran 2. (lanjutan) 
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1 Amati dan catatlah benda apa saja yang 
digunakan percobaan ini ? 
 

 

2 Bagaimanakah cara mengukur banyaknya 
aliran air yang mengalir pada sebuah keran? 

 
 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
banyaknya aliran air tersebut ? 
 

 

4 Bagaimanakah rancangan percobaan untuk 
menguji setiap faktor diatas? 
 
 

 

5 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
 
II.  Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan 
dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa sajakah yang dapat kita amati 

bila kita lakukan percobaan dengan 
mengalirkan air keran ke dalam 
ember? 

 
 
 

2 Apakah ada perbedaan volume air, 
dari 2 keran yang dialirkan dalam 
waktu yang sama (misal 10 detik) 
tetapi satu dibuka setengah satu lagi 
dibuka penuh ? 

 
 

3 Bagaimana luas penampang (besar 
lubang) kedua kran tersebut? 
 

 

4 Bagaimana kecepatan aliran kedua 
kran tersebut ? 
 

 

5 Bagaimana volume air yang keluar 
dari kedua kran tersebut ? 
 

 

6 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan tersebut? 

no    
1    
2    

7 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari tabel diatas? 
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Percobaan B 

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Berdasarkan percobaan A, Faktor 

apa saja yang harus kita perhatikan 
dalam mengukur banyaknya air 
sungai yang mengalir? 

 
 

2 Bagaimana cara mengukur luas 
penampang sungai (A)? Bagaimana 
hasilnya? 
 

 
 
 
A=…………………….x…………………. 
A=…………x.……….=………………….cm2 

A=……………….m2 
3 Bagaimana cara mengukur kecepatan 

aliran  sungai (v)? Bagaimana 
hasilnya? 
 
 

 
 
 
 
V=.........................../......................... 
V=............/...............=........................m/s 

4 Dari perhitungan, berapa banyaknya 
air sungai yang mengalir dalam tiap 
detik (Q) yang anda peroleh? 
 

Q =...........................x......................... 
Q=......................x.............................. 
Q=....................=......................m3/s 

5 Kesimpulan apa yang dapat anda 
peroleh dari seluruh percobaan 
diatas? 
 
 
 
 

 

 
Pertanyaan/tugas: 

• Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menguji pengaruh waktu aliran terhadap 
banyaknya air yang mengalir? 

• Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut! 
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Pertanyaan 
………………………
………………………

Bukti  
………………………
………………………

Jika …

dan … 

maka … 

Karenanya …
Kesimpulan 
………………………
………………………

Prediksi 
………………………
………………………

Eksperimen 
………………………
………………………

Hipotesis 
………………………
………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-3) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri  

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Menganalisis pengaruh titik tumpu dan gaya tarikan pada gerobak yang menaiki 
tangga dan kaitannya dengan konsep kesetimbangan benda tegar serta momen gaya. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Pendahuluan 

Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 
sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerobak yang 
ditarik/didorong menaiki anak tangga. Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya 
gaya tarikan/dorongan gerobak tersebut? Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan 
melakukan percobaan sebagai berikut: 
 
IV. Prosedur 

Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

LKS-3 Permasalahan Gerobak yang menaiki tangga 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Awal 

Lampiran 3. Perkembangan LKS 03 
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No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja yang 

digunakan percobaan ini ? 
 

2 Apa yang akan terjadi jika kita 
menarik/mendorong gerobak menaiki anak 
tangga? 

 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan gerobak tersebut ? 

 

4 Menurut perkiraan anda, Sejauhmana 
faktor tersebut berpengaruh terhadap 
gerakan gerobak ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan untuk 
menguji setiap faktor diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
V. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

mendorong gerobak dengan massa 
yang sama, menaiki dua anak tangga 
yang berbeda tingginya? 

 
 

2 Apakah tinggi anak tangga 
berpengaruh terhadap gaya dorong 
yang diperlukan untuk menaiki tangga 
tersebut? Bagaimana pengaruhnya? 

 
 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
mendorong gerobak menaiki anak 
tangga yang sama tingginya, tetapi 
massa gerobak berbeda?  

 
 
 

4 Apakah massa gerobak berpengaruh 
terhadap gaya dorong yang diperlukan 
untuk menaiki tangga? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 

5 Apa yang akan terjadi bila kita 
melakukan percobaan dengan massa 
gerobak & tinggi anak tangga yang 
sama, tetapi sudut dorongan berbeda? 

 
 
 
 

6 Apakah sudut gaya dorong 
berpengaruh terhadap gaya yang 
dibutuhkan gerobak untuk menaiki 
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tangga? Bagaimana pengaruhnya? 
7 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 

mencatat data percobaan pada no. 2, 4 
dan 6 diatas? 
 
 
 
 
  

no     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

8 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percobaan B 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan 2 percobaan dengan 
massa gerobak dan tinggi anak 
tangga sama tetapi satu didorong 
dari bawah dan satu lagi ditarik dari 
atas? 

 
 

2 Apakah ada perbedaan gaya yang 
dibutuhkan antara yang didorong 
dengan yang ditarik? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 
 
 

3 Apakah ada perbedaan titik tumpu 
gaya antara yang didorong dengan 
yang ditarik?  

 
 
 

4 Dimanakah titik tumpu gaya ? 
tunjukan dengan gambar. 
 
 
 
 

 

5 Bagaimana gaya-gaya  yang bekerja 
pada gerobak? Tunjukan pada 
gambar diatas. 

 

6 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
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VI. Pertanyaan/tugas: 
1. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah diameter roda 

gerobak berpengaruh terhadap  gaya tarikan/dorongan yang dibutuhkan? 
2. Identifikasikan variabel kontrol (dibuat sama), variabel bebas (nilainya ditentukan 

peneliti), dan variabel tergantung (bergantung pada variabel bebas) pada rancangan 
tersebut! 
• variabel kontrol =..................................... 
• variabel bebas =....................................... 
• variabel tergantung =................................. 

3. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
Jika………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi/ perkiraan 
…………………………
………………………

Eksperimen /rancangan 
percobaan 
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-3) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri 

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Menganalisis pengaruh titik tumpu dan gaya tarikan pada gerobak yang menaiki 
tangga dan kaitannya dengan konsep kesetimbangan benda tegar serta momen gaya. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

Pendahuluan 
Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 

sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerobak yang 
ditarik/didorong menaiki anak tangga. Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya 
gaya tarikan/dorongan gerobak tersebut? Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan 
melakukan percobaan sebagai berikut: 

I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

LKS-3 Permasalahan Gerobak yang menaiki tangga 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Revisi 1 

Lampiran 3. (lanjutan) 
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No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja yang 

digunakan percobaan ini ? 
 

2 Apa yang akan terjadi jika kita 
menarik/mendorong gerobak menaiki anak 
tangga? 

 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan gerobak tersebut ? 

 

4 Menurut perkiraan anda, Sejauhmana 
faktor tersebut berpengaruh terhadap 
gerakan gerobak ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan untuk 
menguji setiap faktor diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua pertanyaan 

sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan 
pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

mendorong gerobak dengan massa 
yang sama, menaiki dua anak tangga 
yang berbeda tingginya? 

 
 

2 Apakah tinggi anak tangga 
berpengaruh terhadap gaya dorong 
yang diperlukan untuk menaiki tangga 
tersebut? Bagaimana pengaruhnya? 

 
 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
mendorong gerobak menaiki anak 
tangga yang sama tingginya, tetapi 
massa gerobak berbeda?  

 
 
 

4 Apakah massa gerobak berpengaruh 
terhadap gaya dorong yang diperlukan 
untuk menaiki tangga? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 

5 Apa yang akan terjadi bila kita 
melakukan percobaan dengan massa 
gerobak & tinggi anak tangga yang 
sama, tetapi sudut dorongan berbeda? 

 
 
 
 

6 Apakah sudut gaya dorong 
berpengaruh terhadap gaya yang 
dibutuhkan gerobak untuk menaiki 
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tangga? Bagaimana pengaruhnya? 
7 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 

mencatat data percobaan pada no. 2, 4 
dan 6 diatas? 
 
 
 
 
  

no     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

8 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percobaan B 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan 2 percobaan dengan 
massa gerobak dan tinggi anak 
tangga sama, tetapi satu didorong 
dari bawah dan satu lagi ditarik dari 
atas? 
 

 
 

2 Apakah ada perbedaan gaya yang 
dibutuhkan antara yang didorong 
dengan yang ditarik? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 
 
 

3 Dimanakah letak titik tumpu 
gerobak ? Apakah ada perbedaan 
titik tumpu antara yang didorong 
dan yang ditarik?  

 
 
 

4 Apakah ada perbedaan arah gaya 
tarikan dan dorongan? Jelaskan 
 

 

5 Apakah ada perbedaan jarak gaya 
dorong ke titik tumpu (F dorong ke 
O) dengan jarak gaya tarik ke titik 
tumpu (F tarik ke O) 

 

6 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
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III. Pertanyaan/tugas: 
• Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah diameter roda 

gerobak berpengaruh terhadap  gaya tarikan/dorongan yang dibutuhkan? 
• Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
Jika………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi/ perkiraan 
…………………………
………………………

Eksperimen /rancangan 
percobaan 
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………

Lampiran 3. (lanjutan) 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-3) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri 

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Menganalisis pengaruh titik tumpu dan gaya tarikan pada gerobak yang menaiki 
tangga dan kaitannya dengan konsep kesetimbangan benda tegar serta momen gaya. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

Pendahuluan 
Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 

sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerobak yang 
ditarik/didorong menaiki anak tangga. Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya 
gaya tarikan/dorongan gerobak tersebut? Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan 
melakukan percobaan sebagai berikut: 

I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 

LKS-3 Permasalahan Gerobak yang menaiki tangga 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Revisi 2 

Lampiran 3. (lanjutan) 
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1 Amati dan catatlah benda apa saja yang 
digunakan percobaan ini ? 

 

2 Apa yang akan terjadi jika kita 
menarik/mendorong gerobak menaiki anak 
tangga? 

 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan gerobak tersebut ? 

 

4 Menurut perkiraan anda, Sejauhmana 
faktor tersebut berpengaruh terhadap 
gerakan gerobak ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan untuk 
menguji setiap faktor diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua 

pertanyaan sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan 
dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

mendorong gerobak dengan massa 
yang sama, menaiki dua anak tangga 
yang berbeda tingginya? 

 
 

2 Apakah tinggi anak tangga 
berpengaruh terhadap gaya dorong 
yang diperlukan untuk menaiki tangga 
tersebut? Bagaimana pengaruhnya? 

 
 
 

3 Apa yang akan terjadi bila kita 
mendorong gerobak menaiki anak 
tangga yang sama tingginya, tetapi 
massa gerobak berbeda?  

 
 
 

4 Apakah massa gerobak berpengaruh 
terhadap gaya dorong yang diperlukan 
untuk menaiki tangga? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 

5 Apa yang akan terjadi bila kita 
melakukan percobaan dengan massa 
gerobak & tinggi anak tangga yang 
sama, tetapi sudut dorongan berbeda? 

 
 
 
 

6 Apakah sudut gaya dorong 
berpengaruh terhadap gaya yang 
dibutuhkan gerobak untuk menaiki 
tangga? Bagaimana pengaruhnya? 
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A 

B 

C 

7 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan pada no. 2, 4 
dan 6 diatas? 
 
 
 
 
  

no     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

8 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percobaan B 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan 2 percobaan dengan 
massa gerobak dan tinggi anak 
tangga sama, tetapi satu didorong 
dari bawah dan satu lagi ditarik dari 
atas? 
 

 
 

2 Apakah ada perbedaan gaya yang 
dibutuhkan antara yang didorong 
dengan yang ditarik? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 
 
 

3 Dimanakah letak titik tumpu 
gerobak ketika ditarik ke atas? lihat 
gambar  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 Gambarkan arah gaya ketika ditarik 
dan ketika didorong. 
 

 

5 Apakah ada perbedaan jarak gaya 
dorong ke titik tumpu (r dorong) 
dengan jarak gaya tarik ke titik 
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tumpu (rtarik) 
6 Kesimpulan apa yang anda peroleh 

dari percobaan diatas ? 
 
 
 

 

 
III. Pertanyaan/tugas: 

• Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah diameter 
roda gerobak berpengaruh terhadap  gaya tarikan/dorongan yang dibutuhkan? 

• Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
Jika………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi/ perkiraan 
…………………………
………………………

Eksperimen /rancangan 
percobaan 
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-3) 
Kegiatan Outdoor-Inkuiri 

 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Menganalisis pengaruh titik tumpu dan gaya tarikan pada gerobak yang menaiki 
tangga dan kaitannya dengan konsep kesetimbangan benda tegar serta momen gaya. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

Pendahuluan 
Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 

sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerobak yang 
ditarik/didorong menaiki anak tangga. Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya 
gaya tarikan/dorongan gerobak tersebut? Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan 
melakukan percobaan sebagai berikut: 

LKS-3 Permasalahan Gerobak yang menaiki tangga 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Revisi 3 

Lampiran 3. (lanjutan) 
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I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Amati dan catatlah benda apa saja yang 

digunakan percobaan ini ? 
 

2 Apa yang akan terjadi jika kita 
menarik/mendorong gerobak menaiki anak 
tangga? 

 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan gerobak tersebut ? 

 

4 Menurut perkiraan anda, Sejauhmana 
faktor tersebut (satu faktor saja) 
berpengaruh terhadap gerakan gerobak ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan untuk 
menguji salah satu faktor diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua 

pertanyaan sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan 
dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan percobaan dengan 
mendorong gerobak dengan massa 
yang sama, menaiki dua anak tangga 
yang berbeda tingginya? 

 
 

2 Apakah tinggi anak tangga 
berpengaruh terhadap gaya dorong 
yang diperlukan untuk menaiki tangga 
tersebut? Bagaimana pengaruhnya? 

 
 
 

3 Apa yang dapat anda amati bila kita 
dorong gerobak menaiki anak tangga 
yang sama tingginya, tetapi massa 
gerobak berbeda?  

 
 
 

4 Apakah massa gerobak berpengaruh 
terhadap gaya dorong yang diperlukan 
untuk menaiki tangga? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 

5 Apakah ada perbedaan gaya dorong 
yang dibutuhkan bila kita melakukan 
percobaan dengan massa gerobak & 
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A 

B 

C 

tinggi anak tangga yang sama, tetapi 
sudut dorongan berbeda? 

 

6 Apakah sudut gaya dorong 
berpengaruh terhadap gaya yang 
dibutuhkan gerobak untuk menaiki 
tangga? Bagaimana pengaruhnya? 

 

7 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan pada no. 2, 4 
dan 6 diatas? 
 
 
 
 
  

no     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

8 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percobaan B 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan 2 percobaan dengan 
massa gerobak dan tinggi anak 
tangga sama, tetapi satu didorong 
dari bawah dan satu lagi ditarik dari 
atas? 
 

 
 

2 Apakah ada perbedaan gaya yang 
dibutuhkan antara yang didorong 
dengan yang ditarik? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 
 
 

3 Dimanakah letak titik tumpu 
gerobak ketika ditarik ke atas? lihat 
gambar  
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4 Gambarkan arah gaya ketika ditarik 
dan ketika didorong. 
 

 

5 Apakah ada perbedaan jarak gaya 
dorong ke titik tumpu (r dorong) 
dengan jarak gaya tarik ke titik 
tumpu (rtarik) 

 

6 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
 
 
 

 

 
III. Pertanyaan/tugas: 

a. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah diameter 
roda gerobak berpengaruh terhadap  gaya tarikan/dorongan yang dibutuhkan? 

b. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
…………………………
…………………………

Bukti  
Jika………………………
…………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya …
Kesimpulan 
…………………………
…………………………

Prediksi/ perkiraan 
…………………………
………………………

Eksperimen /rancangan 
percobaan 
…………………………

Hipotesis 
…………………………
…………………………
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS-3) 

Kegiatan Outdoor-Inkuiri 
 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen inersia, 
berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar  

 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Menganalisis pengaruh titik tumpu dan gaya tarikan pada gerobak yang menaiki 
tangga dan kaitannya dengan konsep kesetimbangan benda tegar serta momen gaya. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi giliran, 
mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari keajegan 
atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

Pendahuluan 
Sering kita menjumpai suatu peristiwa yang sepintas tampak sederhana, namun 

sebenarnya kompleks dan kadang misterius. Melalui penyelidikan yang seksama hal yang 
kompleks dan misterius itu menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami. Penyelidikan 
terhadap sesuatu yang masih misterius bagi kita dapat menyenangkan dan lebih memuaskan 
dari pada kita memperoleh jawabannya dari buku atau orang lain.  

Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki tentang Gerobak yang 
ditarik/didorong menaiki anak tangga. Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya 
gaya tarikan/dorongan gerobak tersebut? Kita dapat menjawab pertanyaan diatas dengan 
melakukan percobaan sebagai berikut: 

I. Prosedur 
Kerjakan semua pertanyaan berikut secara urut!  

No Pertanyaan Respon Siswa 

LKS-3 Permasalahan Gerobak yang menaiki tangga 
Nama : 
Kelas  : 
Tgl     : 

Lks Revisi 4 

Lampiran 3. (lanjutan) 
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1 Amati dan catatlah benda apa saja yang 
digunakan percobaan ini ? 

 

2 Apa yang akan terjadi jika kita 
menarik/mendorong gerobak menaiki anak 
tangga? 

 

3 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
gerakan gerobak tersebut ? 

 

4 Menurut perkiraan anda, Sejauhmana 
faktor tersebut (satu faktor saja) 
berpengaruh terhadap gerakan gerobak ? 

 

5 Bagaimanakah rancangan percobaan untuk 
menguji salah satu faktor diatas? 
 

 

6 Apa saja yang mungkin terjadi bila 
percobaan itu dilakukan ? 

 

 
II. Lakukan percobaan secara berkelompok dengan cara mengerjakan semua 

pertanyaan sesuai urutannya, dan jawablah setiap pertanyaan berdasarkan hasil 
pengamatan/pengukuran yang anda lakukan atau kalau tidak memungkinkan 
dilakukan pengukuran jawablah berdasarkan pengetahuan yang anda miliki! 

Percobaan A 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan percobaan dengan 
mendorong gerobak dengan massa 
yang sama, menaiki dua anak tangga 
yang berbeda tingginya? 

 
 

2 Apakah tinggi anak tangga 
berpengaruh terhadap gaya dorong 
yang diperlukan untuk menaiki tangga 
tersebut? Bagaimana pengaruhnya? 

 
 
 

3 Apa yang dapat anda amati bila kita 
dorong gerobak menaiki anak tangga 
yang sama tingginya, tetapi massa 
gerobak berbeda?  

 
 
 

4 Apakah massa gerobak berpengaruh 
terhadap gaya dorong yang diperlukan 
untuk menaiki tangga? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 

5 Apakah ada perbedaan gaya dorong 
yang dibutuhkan bila kita melakukan 
percobaan dengan massa gerobak & 
tinggi anak tangga yang sama, tetapi 
sudut dorongan berbeda? 

 
 
 
 

6 Apakah sudut gaya dorong 
berpengaruh terhadap gaya yang 
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A

B 

C 

D 

dibutuhkan gerobak untuk menaiki 
tangga? Bagaimana pengaruhnya? 

7 Bagaimanakah bentuk tabel untuk 
mencatat data percobaan pada no. 2, 4 
dan 6 diatas? 
 
 
 
 
  

no     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

8 Kesimpulan apa yang anda peroleh 
dari percobaan diatas ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Percobaan B 
No Pertanyaan Respon Siswa 
1 Apa yang akan terjadi bila kita 

melakukan 2 percobaan dengan 
massa gerobak dan tinggi anak 
tangga sama, tetapi satu didorong 
dari bawah dan satu lagi ditarik dari 
atas? 
 

 
 

2 Apakah ada perbedaan gaya yang 
dibutuhkan antara yang didorong 
dengan yang ditarik? Bagaimana 
pengaruhnya? 

 
 
 

3 Dimanakah letak titik tumpu 
gerobak, gaya tarikan dari atas, 
gaya dorong mendatar ? Jawablah 
dengan memberilkan  label pada  
Huruf-huruf yang ada pada gambar 
disamping. 
 
 

 
  

4 Besar manakah gaya yang 
diutuhkan untuk menaiki tangga 
pada gambar C dan D. 
 

 

5 Besar manakah jarak B-D (r dorong) 
dibanding dengan jarak B-C (rtarik) 

 

6 Kesimpulan apa yang anda peroleh  
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dari percobaan diatas ? 
 
 
 

 
III. Pertanyaan/tugas: 

a. Bagaimanakah rancangan percobaan untuk menyelidiki apakah diameter 
roda gerobak berpengaruh terhadap  gaya tarikan/dorongan yang dibutuhkan? 

b. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dengan format seperti berikut!
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan 
………………………
………………………

Bukti  
Jika…………………
………………………

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 
Kesimpulan 
………………………
………………………

Prediksi/ perkiraan 
………………………
……………………

Eksperimen 
/rancangan percobaan 
………………………

Hipotesis 
………………………
………………………
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RENCANA PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
RPP. 01 

 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Semester :XI IPA / Genap 
Materi  :Dinamika Rotasi 
Waktu  :3 x 45 menit 
 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 
 

Kopetensi Dasar 
2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen 

inersia, berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda 
tegar  

 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan 
dan melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat 
tabel, menganalisis data dengan menggunakan grafik, merumuskan 
kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap 
momen torsi sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang 
terdiri dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan berpikir ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
Alat dan Bahan 

1. Neraca Pegas 2 buah 
2. Penggaris 1 buah 
3. Busur derajat 1 buah 
4. Gerbang Sekolah1 buah 

Lampiran 4. RPP 01 



153 
 

 

Model Pembelajaran : Cooperative Learning berbasis empat pilar pendidikan 
Metode : Bounded Inquiry (Inkuiri terbatas) 
Pendekatan : Outdoor Activity (Kegiatan luar ruangan) 
 
 
 
Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 
I Guru menjelaskan tujuan dari kegiatan pembelajaran dan 

atuaran main kegiatan. 
15 menit 

II Kegiatan Inti 
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 6-8 siswa 
2. Guru membagikan LKS dan menjelaskan secara singkat, 

siswa membaca dan memahami isi LKS. 
3. Guru dan siswa menuju tempat praktikum diluar ruangan. 
4. Siswa melakukan praktikum dengan dipandu LKS, guru 

mengamati ketrampilan proses dan kemampuan 
bekerjasama siswa. 

5. Melalui diskusi siswa menyimpulkan dan 
mengkomunikasikan hasil kesimpulannya kepada 
kelompok lain, guru mengatur jalannya diskusi. 

 
5 menit 
 
10 menit 
5 menit 
 
60 menit 
 
 
 
30 menit 

IV Penutup 
Guru menguatkan kembali hasil pengambilan kesimpulan 
siswa, mereview kegiatan yang telah dilakukan siswa  

10 menit 

 
Penilaian/Evaluasi 

1. Tes tertulis 
2. Observasi 
3. Penilaian pada respon LKS 
 
 
Referensi 
1. Kurikulum 2006 Fisika SMA, 2006, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus 

dan Penilaian, Depdiknas: Jakarta 
2. Supriyanto, 2005, Fisika SMA kelas XI, Erlangga; Jakarta 

 
Mengetahui  
Kepala MAN Ciledug      Guru Fisika 
 
 
Drs. Muhdi       Budi Susetyo, S.Pd 
Nip. 150       Nip. 150346057 
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RENCANA PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
RPP. 02 

 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Semester :XI IPA / Genap 
Materi  :Fluida Dinamis 
Waktu  :3 x 45 menit 
 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 
menyelesaikan masalah 
 
Kopetensi Dasar 
2.2 Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamik 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan 
dan melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat 
tabel, menganalisis data dengan menggunakan grafik, merumuskan 
kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh volume zar cair, luas permukaan dan kecepatan 
alir terhadap debit air. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan berpikir ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

  
Alat dan Bahan 

1. Gelas ukur 1 liter 
2. Stopwatch 
3. Rol meter 
4. Keran air 
5. Ember 
6. Sungai mengalir 

Lampiran 5. RPP 02 
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Model Pembelajaran : Cooperative Learning berbasis empat pilar pendidikan 
Metode : Bounded Inquiry (Inkuiri terbatas) 
Pendekatan : Outdoor Activity (Kegiatan luar ruangan) 
 
Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 
I Guru menjelaskan tujuan dari kegiatan 

pembelajaran dan aturan main kegiatan. 
15 menit 

II Kegiatan Inti 
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 

6-8 siswa 
2. Guru membagikan LKS dan menjelaskan 

secara singkat, siswa membaca dan 
memahami isi LKS. 

3. Guru dan siswa menuju tempat praktikum 
diluar ruangan. 

4. Siswa melakukan praktikum dengan dipandu 
LKS, guru mengamati ketrampilan proses dan 
kemampuan bekerjasama siswa. 

5. Melalui diskusi siswa menyimpulkan dan 
mengkomunikasikan hasil kesimpulannya 
kepada kelompok lain, guru mengatur 
jalannya diskusi. 

 
5 menit 
 
10 menit 
 
 
5 menit 
 
60 menit 
 
 
 
30 menit 

III Penutup 
Guru menguatkan kembali hasil pengambilan 
kesimpulan siswa, mereview kegiatan yang telah 
dilakukan siswa  

10 menit 

 
Penilaian 

1. Tes tertulis 
2. Observasi 
3. Penilaian pada respon LKS 

 
Referensi 

1. Kurikulum 2006 Fisika SMA, 2006, Pedoman Khusus Pengembangan 
Silabus dan Penilaian, Depdiknas: Jakarta 

2. Supriyanto, 2005, Fisika SMA kelas XI, Erlangga; Jakarta  
Mengetahui  
Kepala MAN Ciledug      Guru Fisika 
 
Drs. Muhdi       Budi Susetyo, S.Pd 
Nip. 150       Nip. 150346057 
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RENCANA PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
RPP. 03 

 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Semester :XI IPA / Genap 
Materi  :Kesetimbangan Benda Tegar 
Waktu  :3 x 45 menit 
 

Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 
 
Kopetensi Dasar 

2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen 
inersia, berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda 
tegar  

 
Indikator 

a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 
Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan 
dan melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat 
tabel, merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada 
orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Menganalisis pengaruh titik tumpu dan gaya tarikan pada gerobak yang 
menaiki tangga dan kaitannya dengan konsep kesetimbangan benda tegar serta 
momen gaya. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang terdiri 
dari : 

Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

 
 
 
 

Lampiran 6. RPP 03 
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Alat dan Bahan 
1. Gerobak 
2. Anak tangga 

 
Model Pembelajaran : Cooperative Learning berbasis empat pilar pendidikan 
Metode : Bounded Inquiry (Inkuiri terbatas) 
Pendekatan : Outdoor Activity (Kegiatan luar ruangan) 
 
Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 
I Guru menjelaskan tujuan dari kegiatan 

pembelajaran dan aturan main kegiatan. 
15 menit 

II Kegiatan Inti 
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 6-

8 siswa 
2. Guru membagikan LKS dan menjelaskan 

secara singkat, siswa membaca dan memahami 
isi LKS. 

3. Guru dan siswa menuju tempat praktikum 
diluar ruangan. 

4. Siswa melakukan praktikum dengan dipandu 
LKS, guru mengamati ketrampilan proses dan 
kemampuan bekerjasama siswa. 

5. Melalui diskusi siswa menyimpulkan dan 
mengkomunikasikan hasil kesimpulannya 
kepada kelompok lain, guru mengatur jalannya 
diskusi. 

 
5 menit 
 
10 menit 
 
 
5 menit 
 
60 menit 
 
 
 
30 menit 

III Penutup 
Guru menguatkan kembali hasil pengambilan 
kesimpulan siswa, mereview kegiatan yang telah 
dilakukan siswa  

10 menit 

 
Penilaian 
1. Tes tertulis 
2. Observasi 
3. Penilaian pada respon LKS 

 
Referensi 
1. Kurikulum 2006 Fisika SMA, 2006, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus 

dan Penilaian, Depdiknas: Jakarta 
2. Supriyanto, 2005, Fisika SMA kelas XI, Erlangga; Jakarta  
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Mengetahui  
Kepala MAN Ciledug      Guru Fisika 
 
 
 
Drs. Muhdi       Budi Susetyo, S.Pd 
Nip. 150       Nip. 150346057 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2008 

Lampiran 7. Buku guru 
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Lembar Pedoman Guru 

Momen Gaya 
A. Pendahuluan 

Kegiatan ini merupakan pembelajaran fisika yang berbasis pada empat pilar 
pendidikan, yaitu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk 
belajar menemukan jawaban dari suatu masalah (learning to know) melalui proses 
bekerja ilmiah (learning to do) yang dilakukan secara kolaboratif (learning to live 
together), sehingga diharapkan siswa menjadi terbiasa berpikir dan bertindak 
ilmiah (learning to be). Praktikum ini merupakan praktikum inkuiri terbatas 
(Bounded Inquiry) yang dilakukan di luar ruangan sebagai alternatif untuk 
mengatasi keterbatasan peralatan laboratorium yang kurang memadai. Inkuiri 
terbatas dimaksudkan agar siswa mampu menemukan konsep momen gaya 
sendiri dengan bantuan LKS yang berisi permasalahan yang dikemukakan oleh 
guru, dibimbing dengan pertanyaan terbatas dan didahului dengan penjelasan 
singkat. 

B. Tujuan Pembelajaran 
Standar Kopetensi 
2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan 

masalah 
Kompetensi Dasar 
2.1 Menformulasikan hubungan antara konsep gaya, momentum sudut, dan momen 

inersia, berdasarkan hukum II Newton serta penerapannya dalam masalah benda 
tegar  

Indikator 
a. Indikator ketrampilan proses sains (learning to do) yang terdiri dari : 

Mengeksplorasi dan merumuskan masalah, membuat hipotesis, merencanakan dan 
melaksanakan percobaan terkontrol, mengorganisir data dengan membuat tabel, 
merumuskan kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan kepada orang lain. 

b. Indikator Pemahaman konsep sains (learning to know) yang terdiri dari : 
Memformulasikan pengaruh lengan momen dan sudut tarikan terhadap momen gaya 
sebuah benda. 

c. Indikator Kemampuan Bekerja Kelompok (Learning to live together) yang 
terdiri dari : 
Kemampuan berada dalam tugas, berpartisipasi aktif, kemampuan membagi 
giliran, mendengarkan dengan aktif dan kemampuan bertanya. 

d. Indikator kebiasaan berpikir dan bekerja ilmiah (learning to be) dilihat dari 
keajegan atau peningkatan kemampuan tiga pilar yang lainnya. 

C. Landasan Teori 
Torsi atau momen gaya merupakanukuran keefektifan sebuah gaya yang 

bekerja pada benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros 
tertentu. Jika r adalah jarak antara poros dengan titi kerja gaya, maka torsi adalah 
besaran yang diperoleh dari perkalian vektor (cross product) antara vektor r dan 
vektor gaya F, ditulis ; 

Buku Guru 01 
Revisi 1 

Lampiran 7. (lanjutan) 
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rxF=τ  
Apabila sudut yang dibentuk antara vektor r dan vektor F tidak tegak 

lurus digunakan persamaan : 
 

 
 

D. Alat dan Bahan 
Peralatan dan bahan minimum yang harus ada diantaranya: neraca pegas 2 

buah, penggaris 1 buah, busur derajat 1 buah, gerbang sekolah 1 buah. Apabila 
tidak ada neraca pegas praktikum dapat dilakukan secara kualitatif dengan 
merasakan besar kecilnya gaya yang bekerja. Gerbang sekolah juga dapat 
digantikan dengan pintu rumah atau sekolah. 

E. Model Pembelajaran : Cooperative Learning berbasis empat pilar pendidikan 
Pada model pembelajaran ini siswa secara berkelompok melakukan 

percobaan dengan dipandu LKS yang berbasis empat pilar pendidikan Unesco. 
F. Metode : Bounded Inquiry (Inkuiri terbatas) 

Dengan dipandu LKS inkuiri siswa diharapkan mampu menemukan 
konsep yang belum dijelaskan oleh guru. Pertanyaan yang terdapat pada LKS 
didesain sedemikian rupa sehingga siswa dapat merancang dan melaksanakan 
beberapa percobaan  yang pada akhirnya mampu membiasakan siswa untuk 
berpikir dan bertindak ilmiah (learning to be). 

G. Pendekatan : Outdoor Activity (Kegiatan luar ruangan) 
Melalui kegiatan diluar ruangan diharapkan pembelajaran fisika yang 

selama ini dianggap siswa membosankan dan penuh dengan rumus berubah 
menjadi menyenangkan, mengasikkan serta dekat dengan penerapan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

H. Skenario Pembelajaran ( 3 jp= 3 x 45 menit)  
Pendahuluan  
Prasarat : siswa sudah mengetahui konsep tentang gaya, mampu mengukur 

panjang menggunakan penggaris serta mampu mengukur sudut 
menggunakan busur derajat. 

Motivasi : Guru menjelaskan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang ada pada 
indikator empat pilar pendidikan yang tujuan akhir dari pembelajaran 
ini adalah menumbuhkan kebiasaan bekerja ilmiah pada diri siswa. 
Guru menjelaskan aturan main pembelajaran yang harus disepakati 
bersama seperti: kerjakan LKS secara urut, jika ada yang tidak jelas 
dapat ditanyakan pada teman satu kelompok atau guru; isikan dengan 
menggunakan bahasa sendiri, jangan mencontek karena tidak ada 
jawaban yang salah; semakin aktif bertanya dan melakukan percobaan 
maka semakin baik. 

 
 

ατ sinrF=

Lampiran 7. (lanjutan) 
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Kegiatan Inti 
1. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 6-8 siswa secara acak 

sehingga dalam satu kelompok terdiri dari siswa yang memiliki 
kemampuan beragam. 

2. Guru membagikan LKS dan menjelaskan secara singkat, siswa membaca 
dan memahami isi LKS. Penjelasan guru hanya bersifat garis besar 
pelaksanaan dan cara pengisian LKS tanpa memberikan petunjuk tentang 
jawaban yang benar. Biarkan siswa mencoba dan menemukan sendiri cara 
yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam LKS. 

3. Siswa melakukan percobaan dengan dipandu LKS, guru mengamati 
ketrampilan proses dan kemampuan bekerjasama siswa. 

4. Melalui diskusi siswa menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil 
kesimpulannya kepada kelompok lain, guru mengatur jalannya diskusi  

Penutup 
Guru menguatkan kembali hasil pengambilan kesimpulan siswa, 

mereview kegiatan yang telah dilakukan siswa 
Evaluasi/penilaian 

1. Penilaian ketrampilan proses sains (learning to do) dilakukan dengan 
memberikan nilai pada setiap respon siswa dengan rentang 1=kurang, 2=cukup, 
3= baik, 4=baik sekali 

2. Penilaian pemahaman konsep dilakukan melalui tes pemahaman konsep 
yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. 

3. Penilaian kemampuan kerja kelompok dilakukan dengan mengamati siswa 
selama kegiatan percobaan berlangsung. 

4. Pembiasaan bekerja ilmiah dapat dilihat dari keajegan atau peningkatan 
ketiga pilar yang lain. 

 
I. Penilaian Penilaian ketrampilan proses sains (learning to do) 

Berikut ini kami sajikan alternatif solusi sebagai acuan dalam memberikan 
penilaian pada respon siswa yang dituliskan di LKS serta format penilaian, 
rubrik penilaian dan kisi-kisi ketrampilan proses sains pada LKS 1.  

 Solusi LKS-1 : Karakteristik Momen Gaya 
1.  Prosedur percobaan 

Pada prosedur percobaan ini siswa dituntut untuk mampu menjabarkan 
masalah yang ada menjadi sebuah rencana percobaan yang berdasarkan metode 
ilmiah. Pada kesempatan kali ini diajak menyelidiki dan menemukan sendiri konsep 
Momen Gaya yang bekerja pada pintu gerbang. Pertanyaan yang dimunculkan adalah 
”Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya momen gerakan pintu?” Kita dapat 
menuntun siswa untuk menemukan jawaban  pertanyaan diatas dengan melakukan 
perancangan dan pelaksanaan percobaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS 
dan siswa dituntut untuk memberikan respon secara berurutan. Adapun solusi dari LKS 
dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.  
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No Pertanyaan Respon Siswa yang diharapkan Penjelasan  
1 Amati dan catatlah 

benda apa saja yang 
digunakan 
percobaan ini ? 

Neraca pegas, gerbang, penggaris 
dan busur derajat 

Alat yang digunakan 
dalam skala yang cukup 
besar, penggaris min.50 
cm, busur yang terbuat 
dari kayu  

2 Bagaimanakah 
lintasan gerak pada 
pintu gerbang? 

Lintasan pintu gerbang berbentuk 
lingkaran/ setengah lingkaran. 

Momen gaya 
menyebabkan sebuah 
benda bergerak 
melingkar. 

3 Dimanakah letak 
titik tumpu/ poros 
dari pintu gerbang ? 

Titik tumpu gerbang berada pada 
ujung pintu gerbang yang tetap 
atau disebut engsel. 

 

4 Faktor apa saja 
yang 
mempengaruhi 
gerakan pintu 
gerbang ? 

Gaya tarikan atau dorongan, jarak 
dari engsel, massa gerbang, sudut 
tarikan, gaya gesek gerbang 
dengan tanah dll. 

Siswa mampu 
menyebutkan 3 faktor 
saja sudah baik sekali. 

5 Bagaimanakah 
rancangan percobaan 
untuk menguji salah 
satu faktor yang anda 
sebutkan pada no.4 
diatas? 
 

• Menarik gerbang dengan gaya 
yang sama pada jarak yang 
berbeda. 

• Menarik gerbang pada jarak 
yang sama dengan menggunakan 
gaya yang berbeda. 

• Menarik gerbang pada jarak 
yang sama dengan sudut yang 
berbeda. 

Siswa mampu 
menyebutkan salah satu 
rancangan percobaan 
sudah baik sekali. 
Rancangan diharapkan 
menunjukan adanya 
variabel kontrol dan 
variabel bebas serta 
variabel terikat. 

6 Apa saja yang 
mungkin terjadi bila 
percobaan pada 
no.5 dilakukan ? 
 

• Pada jarak tertentu gerbang 
dapat bergerak 

• Pada gaya tertentu gerbang dapat 
bergerak 

• Gerbang dapat bergerak dengan 
gaya yang berbeda untuk sudut 
yang berbeda. 

Siswa mampu 
menyebutkan salah satu 
rancangan percobaan 
sudah baik sekali. 
 

2. Percobaan 
Pada poin dua ini siswa diajak untuk melakukan beberapa percobaan dengan 

dituntun oleh pertanyaan yang ada sehingga siswa diharapkan dapat menemukan 
konsep sendiri. Respon yang diberikan siswa seringkali berbeda-beda walaupun 
dalam satu kelompok. Hali ini tidak menjadi masalah, justru hal ini yang diharapkan 
karena siswa SMA/MA sudah mampu berkomunikasi verbal lebih baik secara tertulis 
maupun lisan sehingga akan lebih baik siswa diberikan keleluasaan untuk 
memberikan respon dengan bahasa masing-masing untuk meningkatkan rasa percaya 
diri siswa.   
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No Pertanyaan Respon Siswa yang 
diharapkan 

 Penjelasan  

1 Apa yang akan terjadi bila 
kita menarik gerbang 
sekolah menggunakan gaya 
yang sama tetapi jarak dari 
engsel/porosnya berbeda? 

Semakin jauh jarak dari 
engsel maka gaya tarikan 
yang dibutuhkan semakin 
kecil 

 
 

Merukpakan konsep 
bahwa momen gaya 
dipengaruhi oleh jarak 
atau lengan momen. 

2 Apakah gerbang dapat 
bergerak apabila ditarik 
dengan gaya (F) yang sama 
(misal.7 N) dalam jarak (r) 
0,5m, 1m, 1,5m dan 2 m 
dari porosnya? 

Sesuai dengan percobaan 
yang dilakukan siswa. 
Untuk gerbang/pintu yang 
berbeda maka hasil yang 
diperoleh juga akan 
berbeda. 
 
 
 
 

Nilai gaya yang 
dibutuhkan untuk 
menggerakan sebuah 
pintu pada jarak tertentu 
berbeda-beda sehingga 
sebelum siswa 
melakukan percobaan 
guru perlu mencoba 
lebih dulu agar gaya dan 
jaraknya sesuai. 

3 Apa yang akan terjadi bila 
kita menarik gerbang 
sekolah dengan jarak sama 
tetapi gayanya berbeda? 

Pada jarak yang sama, pintu 
dapat bergerak pada 
tertentu.......... 
Jika kurang dari gaya 
tersebut maka pintu tidak 
bergerak dan bila lebih 
besar dari gaya tersebut 
maka gerakan gerbang 
semakin cepat. 

Data yang dipaparkan 
siswa dapat berbeda-
beda tergantung pada 
pintu dan jarak yang 
digunakan. 

4 Apakah gerbang dapat 
bergerak apabila ditarik 
pada jarak yang sama 
(misal.1,5 m) dengan gaya 
4 N, 5N, 7N, 8N? 

Lihat respon dan 
keterangan no.3 Diatas. 
 
 

Lihat respon dan 
keterangan no.3 Diatas. 
 

5 Bagaimanakah bentuk tabel 
untuk mencatat data 
percobaan no.2 dan 4 
diatas? 
 
 
 
Ket: -- = tidak bergerak 
        + =bergerak sedikit 
        ++ = bergerak  
        +++ = bergerak 
dengan cepat 

 

no Jara
k 

Ga
ya 

ket 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

Data pada pertanyaan 
no.2 diisikan pada no.1 
sampai 4 tabel dan data 
pada pertanyaan no.4 
diisikan pada no.5-8 
tabel. 
Kolom gaya dan jarak 
dapat saja ditukar 
letaknya. 

5 Sejauh mana pengaruh 
jarak dan gaya terhadap 

Semakin besar jaraknya 
dari poros maka gerakan 

Poin no.5-8 merupakan 
tahapan pengambilan 



165 
 

 

kecepatan gerak gerbang 
(lihat tebel diatas) ? 
 
*= coret yang tidak perlu 
 

gerbang semakin cepat 
/lambat* 
 
Semakin besar gayanya 
maka gerakan gerbang 
semakin cepat/lambat* 
 

kesimpulan secara 
bertahap sehingga 
mudah dipahami siswa. 
 
Tahapan ini bertujuan 
untuk menarik 
kesimpulan secara 
umum, dilanjutkan 
mencari tahu  sejauh 
mana faktor jarak 
berpengaruh terhadap 
momen gaya dan sejauh 
mana faktor gaya 
berpengaruh terhadap 
momen gaya. 
Pada poin no. 7-8 siswa 
dituntun untuk 
merumuskan pengaruh 
tersebut secara 
matematis sehingga 
diperoleh rumus momen 
gaya. 

6 Atau dengan kata lain : 
 
 
 
*= coret yang tidak perlu 
 

Gerakan gerbang 
berbanding lurus / terbalik* 
dengan jarak dari poros. 
 
Gerakan gerbang 
berbanding lurus / terbalik* 
dengan Gayanya 

7 Bagaimana penulisan 
pengaruh diatas secara 
matematis?   

jarakXgaybanggerakanger
gayatarikabanggerakanger
jarakdaripbanggerakanger

=
≈
≈

sehingga 
8 Jika gerakan gerbang 

diganti dengan momen 
gaya (τ ), gaya diganti F 
serta jarak diganti lengan 
momen (r) persamaan 
diatas menjadi bagaimana? 

 

       rxF=τ  

 
 3. Pertanyaan/tugas: 

Pada poin III ini siswa diajak untuk merencanakan sebuah percobaan atau 
penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh sudut tarikan gaya terhadap 
momen gaya benda. Rancangan ini mengacu pada metode ilmiah yang terdiri 
dari: perumusan masalah, penyusunan hipotesis, rancangan percobaan terkontrol, 
prediksi/perkiraan  yang diharapkan, bukti yang diperoleh bisa positif atau negatif 
jika positif/mendukung maka hipotesisnya diterima, sebaliknya jika buktinya 
negatif/tidak mendukung maka hipotesis ditolak. Kesimpulan yang diperoleh 
menyesuaiakn dengan bukti yang ditulis siswa. 

Pada poin ini biasanya siswa SMA/MA yang baru pertama kali elakukan 
percobaan ikuiri mengalami kesulitan karena belum terbiasa menerapkan metode 
ilmiah siswa juga belum memahami metode penelitian sehingga perlu adanya 
bimbingan dari guru tentang variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat, 
kalimat yang benar pada  pertanyaan percobaan, hipotesis dan kesimpulan. 

Variabel kontrol merupakan variabel/pe-ubah yang dikontrol oleh peneliti 
dengan dibuat sama pada setiap sampel yang dicobakan. Variabel bebas adalah 
variabel/pe-ubah yang dimanipulasi atau divariasikan sesuai dengan keinginan 
peneliti yang bertujuan untuk mencari perbedaan hasil pada sampel. Variabel 
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terikat adalah variabel/pe-ubah yang nilainya berbeda-beda bergantung pada 
perlakuan sampel percobaan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut 
sebagai alternatif respon yang diharapkan dari siswa. 

Pada contoh respon diatas variabel kontrolnya adalah jarak dari 
engsel/poros, variabel bebasnya adalah sudut tarikan (sampel: tarikan dari atas, 
mendatar dan dari bawah), sedangkan variabel terikatnya adalah yang diamati dan 
hasilnya bergantung pada perlakuan sampel yaitu gaya yang dibutuhkan dan atau 
gerakan gerbang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pertanyaan 
Apakah sudut tarikan gaya 
berpengaruh terhadap besarnya 
momen gaya gerbang? 

Bukti  
Jika gaya tarikan dari atas dan 
bawah ternyata lebih besar dari 
yang mendatar, 

Jika … 

dan … 

maka … 

Karenanya … 

Kesimpulan 
Sudut tarikan mempengaruhi besarnya momen gaya 
benda atau lebih lanjut 
Gaya tarikan paling ringan pada sudut 900, semakin 
besar atau semakin kecil sudut tarikan maka gaya 
yang dibutuhkan semakin besar. 

Prediksi/ perkiraan 
Ditarik dari atas dan dari bawah, gaya yang 
dibutuhkan akan lebih besar dari pada ditarik 
mendatar. 

Eksperimen /rancangan percobaan 
Gerbang ditarik pada jarak yang sama tetapi 
sudutnya dibuat berbeda (ditarik dari atas, 
datar dan dari bawah) diamati gaya yang 
dibutuhkan sampai gerbang dapat bergerak 

Hipotesis 
Sudut tarikan gaya mempengaruhi 
besarnya momen gaya. 

Lampiran 7. (lanjutan) 
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 Format Lembar Penilaian ketrampilan proses sains (learning to do), rubrik 
pensekoran dan kisi-kisi ketrampilan proses sains. 

FORMAT LEMBAR PENILAIAN  
KETRAMPILAN PROSES SAINS (LKS-1) 

Topik Kegiatan  :  Momen Gaya 
Kelas / Semester  :  XI/2 
Petunjuk 
1. Instrumen ini digunakan oleh guru selama siswa melakukan kegiatan (mengerjakan LKS) atau 

menggunakan alat. 
2. Skor yang diberikan untuk setiap aspek adalah: 1 = Sangat Kurang Baik; 2 = Kurang Baik; 3 = 

Baik; dan 4 = Sangat Baik. 

N
o 

 Nama 
Siswa 

Skor Respon siswa pada LKS-1 tentang Karakterisasi Momen Gaya 
I. Prosedur II. Percobaan III. Pertanyaan/tugas 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
                      

Skor Total                     
Rata-rata                     
Kategori                     

     Cirebon,_________________ 
2008  
     Pengamat, 

 
 

RUBRIK PENSKORAN KINERJA SISWA 
 

No. Uraian Skor 

1. Dilakukan dengan benar, jelas, menunjukkan pemahaman terhadap konsep 
yang dibahas, dan dilakukan secara sistematis. 4 

2. Dilakukan dengan benar, cukup menunjukkan pemahaman terhadap 
konsep yang dibahas  dan dilakukan dengan cukup sistematis. 3 

3. 
Dilakukan dengan benar tetapi kurang tepat, kurang menunjukkan 
pemahaman terhadap konsep yang dibahas dan dilakukan dengan kurang 
sistematis. 

2 

4. Dilakukan tetapi tidak benar , tidak menunjukkan pemahaman terhadap 
konsep yang dibahas dan dilakukan tidak sistematis. 1 

 
 

Lampiran 7. (lanjutan) 
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Kisi-kisi Penilaian Ketrampilan Proses Sains (learning to do) 
 

No Indikator ketrampilan proses No. Respon siswa TOTAL SKOR 
1 Mengeksplorasi masalah I. 1; I.2; I.3   12 
2 Merumuskan masalah I.4; III.1 8 
3 Membuat hipotesis  I.6; II.1; II.3; III.2; III.4 20 
4 Merencanakan percobaan I.5; III.3 8 
5 Melaksanakan percobaan   II.2; II.4 8 
6 Mengoganisisr data melalui tabel II.5; III.5 8 
7 Merumuskan kesimpulan  II.6; II.7; II.8; II.9; III.6 20 
8 Mengkomukasikan kesimpulan Pengamatan pada diskusi 16 
  Jumlah 100 

 
 

J. Penilaian pemahaman konsep (learning to Know) 
Berikut ini kami sajikan contoh soal pemahaman konsep, kunci jawaban 

dan kisi-kisi soal.  
KISI-KISI SOAL  PEMAHAMAN KONSEP 

MOMEN GAYA 
Jenis Sekolah    : SMA 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Kelas / Semester  : XI / 2 
Tahun Pembelajaran  : 2007/2008 
Jumlah Soal   : 10 Butir 

N
o Indikator 

No. 
Urut 
Soal 

Uraian Soal Ranah 
Kognitif 

Bent
uk 

Soal 

Kun
ci 

Bob
ot 

1
. 

Melalui percobaan 
siswa dapat 
memahami pengaruh 
lengan momen 
terhadap momen 
gaya. 

1 Andi menarik pintu rumahnya pada titik yang 
berbeda seperti pada gambar. Pada titik manakah 
pintu paling ringan ditariknya? 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) A, B, C sama 

saja 
e) B dan C sama, 

A berbeda 

C1 PG c 1 

2
. 

Melalui percobaan 
siswa dapat 
menjelaskan 
pengaruh lengan 
momen, gaya tarikan 
dan sudut tarikan 
terhadap momen 
gaya 

2 Pernyataan dibawah ini yang paling benar 
adalah........ 

a. Momen gaya dipengaruhi oleh lengan 
momen dan gaya tarikan 

b. Momen gaya dipengaruhi oleh lengan 
momen dan sudut tarikan 

c. Momen gaya dipengaruhi oleh massa dan 
lengan momen 

d. Momen gaya dipengaruhi oleh massa, 

C2 PG e 1 

A B C

Lampiran 7. (lanjutan) 
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sudut dan gaya tarikan 
e. Momen gaya dipengaruhi oleh gaya 

tarikan, lengan momen, dan sudut tarikan 
3
. 

Melalui percobaan 
siswa menjelaskan 
pengaruh gaya 
terhadap momen 
gaya 

3 Pernyataan dibawah ini yang benar adalah... 
a. Semakin besar gaya tarikan maka momen 

gayanya semakin kecil. 
b. Semakin besar gaya tarikan maka momen 

gayanya semakin besar 
c. Momen gaya berbanding lurus dengan 

gaya tarikan. 
d. Momen gaya berbanding terbalik dengan 

gaya tarikan. 
e. B dan C 

C3 PG e 1 

4
. 

Melalui percobaan 
siswa dapat 
menjelaskan 
menjelaskan 
hubungan  momen 
gaya dengan momen 
inersia 

4 Antara pintu rumah dan pintu gerbang ternyata 
terdapat perbedaan gaya yang dibutuhkan untuk 
dapat membukanya. Hal ini disebabkan karena... 

a. adanya perbedaan masa kedua pintu 
b. adanya perbedaan lebar kedua pintu 
c. adanya perbedaan momen inersia kedua 

pintu 
d. a dan b bernar 
e. a, b dan c benar 

C2 PG a 1 

5
. 

Melalui percobaan 
siswa mampu 
menjelaskan 
pengaruh sudut 
tarikan terhadap 
momen gaya 

5 Pernyataan dibawah ini tentang arah gaya tarikan 
gerbang sampai gerbang dapat bergerak yang benar 
adalah........ 

a. jika ditarik mendatar, gaya yang 
dibutuhkan adalah paling kecil. 

b. Jika ditarik mendatar, gaya yang 
dibutuhkan adalah paling besar. 

c. Jika tarikannya makin keatas gaya yang 
dibutuhkan makin besar. 

d. Jika tarikannya makin keatas gaya yang 
dibutuhkan makin kecil 

e. A dan c benar 

C2 PG e 1 

6
. 

Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

6 Sebuah pintu di dorong tegak lurus pada jarak 0,4 m 
dengan gaya 100 N. Besar momen gaya terhadap 
sumbu putar pada engsel adalah… 

a. 40 Nm  
b. 80 Nm  
c. 100 Nm  
d. 400 Nm 
e. 800 Nm 

C4 PG a 1 

7
. 

Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

7 Mistar homogen AB dengan panjang 2 m dikaitkan 
di titik O pada sebuah paku, kemudian diberi gaya 
seperti pada gambar. Berapa resultan momen gaya 
dan kemana arahnya? 
10 Nm ke atas 

a. 10 Nm ke bawah 
b. 20 Nm ke atas 
c. 20 Nm ke bawah 
d. 30 Nm ke bawah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C5 PG a 1 

O 1 2

F1= 20N

F1= 10N

300
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8 Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

8 Mistar homogen AB dengan panjang 2 m dikaitkan 
di titik O pada sebuah paku, kemudian diberi gaya 
seperti pada gambar. Berapa resultan momen gaya 
dan kemana arahnya? 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 0 Nm (Tidak berbutar) 
b. 10 Nm ke  kanan 
c. 20 Nm ke kanan 
d. 30 Nm ke kanan 
e. 30 Nm ke kiri 

C5 PG a 1 

9 Melalui percobaan 
siswa mampu 
menyimpulkan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
momen gaya.  

9 Keefektifan untuk berotasi (momen gaya) benda 
bergantung pada... 

a. jarak dari poros 
b. gaya tarik 
c. sudut tarikan 
d.   a,b,c  benar 
e.  A dan b benar 

C2 PG d 1 

1
0 

Melalui percobaan 
siswa mampu 
memformulasikan 
persamaan momen 
gaya. 

10 Pernyataan berikut benar kecuali... 

a.  F≈τ  

b. 
r
1

≈τ  

c. ατ sin≈  
d. r≈τ  
e. m≈τ  

C5 PG b 1 

K. Penilaian Kemampuan kerja kelompok (learning to live together) 
Format Lembar Penilaian Kemampuan Bekerja Kelompok  

Dan Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan 
(Learning To Live Together) 

Kelompok       :………….    
Kelas        :…………. 
Materi       :…………………… 
Petunjuk 

1. Instrumen ini digunakan oleh guru selama siswa melakukan kegiatan (mengerjakan LKS) atau menggunakan alat. 
2. Skor yang diberikan untuk setiap aspek adalah: 1 = Sangat Kurang Baik; 2 = Kurang Baik; 3 = Baik; dan 4 = Sangat 

Baik. 
No  Nama 

Siswa 
Skor kemampuan kerja kelompok Skor kemampuan 

mengkomunikasika
n kesimpulan  

 15 menit pertama 15 menit kedua 15 menit ketiga 15 menit ke empat 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4  
1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
                           
 Skor total                          
 Rata-rata                          

Cirebon,                                2008 
 
 

O1 1

F1= 20N

F1=10N

300
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Pengamat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Hasil Pembiasaan Bekerja Ilmiah (Learning to be) 
Untuk melihat hasil pembiasaan bekerja ilmiah dilakukan melalui peningkatan 

skor rata-rata dari tiga pilar lainnya selama pembelajaran LKS-1, LKS-2 maupun  
LKS-3. Hasil pembiasaan bekerja ilmiah secara ringkas disajikan pada tabel berikut. 

Format penilaian 
Kebiasaan Bekerja Ilmiah 

              

No 
LKS 01 LKS 02 LKS 03 

to 
do 

to 
know 

tog
eth
er to be to do 

to 
know 

tog
ethe

r to be to do 
to 

know 
toget
her 

to 
be  

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

dst             
             

             
             

                          
 jml             
 Rata2             

 

 
 
 
 
 
 

Indikator Ketrampilan Bekerja Kelompok 
1. Kemampuan berada dalam tugas 
2. Kemampuan membagi giliran 
3. Kemampuan berpartisipasi aktif Indikator Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan 

1. Kemampuan Memaparkan kesimpulan 
2. Kemampuan Bertanya 
3. Kemampuan Menjawab pertanyaan 
4. Kemampuan mendengarkan dengan aktif 
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  KISI-KISI PENULISAN SOAL  (Revisi 1)  

PEMAHAMAN KONSEP MOMEN GAYA 
 

  Jenis Sekolah    : SMA 
  Mata Pelajaran    : Fisika 
  Kelas / Semester    : XI / 2 
  Tahun Pembelajaran  : 2007/2008 
  Jumlah Soal   : 10 Butir 

No Indikator 
No. 

Urut 
Soal 

Uraian Soal 
Ranah 
Kognit

if 

Bentuk 
Soal Kunci Bobot

1. Melalui percobaan 
siswa dapat memahami 
pengaruh lengan 
momen terhadap 
momen gaya. 

1 Andi menarik pintu rumahnya pada titik yang berbeda 
seperti pada gambar. Pada titik manakah pintu paling 
ringan ditariknya? 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) A, B, C sama saja 
e) B dan C sama, A berbeda 

C1 PG c 1 

2. Melalui percobaan 
siswa dapat 
menjelaskan pengaruh 
lengan momen, gaya 
tarikan dan sudut 
tarikan terhadap 
momen gaya 

2 Pernyataan dibawah ini yang paling benar adalah........ 
a. Momen gaya dipengaruhi oleh lengan momen dan 

gaya tarikan 
b. Momen gaya dipengaruhi oleh lengan momen dan 

sudut tarikan 
c. Momen gaya dipengaruhi oleh massa dan lengan 

momen 
d. Momen gaya dipengaruhi oleh massa, sudut dan 

gaya tarikan 
e. Momen gaya dipengaruhi oleh gaya tarikan, lengan 

momen, dan sudut tarikan 

C2 PG e 1 

A B C
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3. Melalui percobaan 
siswa menjelaskan 
pengaruh gaya terhadap 
momen gaya 

3 Pernyataan dibawah ini yang benar adalah... 
a. Semakin besar gaya tarikan maka momen gayanya 

semakin kecil. 
b. Semakin besar gaya tarikan maka momen gayanya 

semakin besar 
c. Momen gaya berbanding lurus dengan gaya tarikan. 
d. Momen gaya berbanding terbalik dengan gaya 

tarikan. 
e. B dan C

C3 PG e 1 

4. Melalui percobaan 
siswa dapat 
menjelaskan 
menjelaskan hubungan  
momen gaya dengan 
momen inersia 

4 Antara pintu rumah dan pintu gerbang ternyata terdapat 
perbedaan gaya yang dibutuhkan untuk dapat 
membukanya. Hal ini disebabkan karena... 

a. adanya perbedaan masa kedua pintu 
b. adanya perbedaan lebar kedua pintu 
c. adanya perbedaan momen inersia kedua pintu 
d. a dan b bernar 
e. a, b dan c benar 

C2 PG a 1 

5. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menjelaskan pengaruh 
sudut tarikan terhadap 
momen gaya 

5 Pernyataan dibawah ini tentang arah gaya tarikan gerbang 
sampai gerbang dapat bergerak yang benar adalah........ 

a. jika ditarik mendatar, gaya yang dibutuhkan 
adalah paling kecil. 

b. Jika ditarik mendatar, gaya yang dibutuhkan 
adalah paling besar. 

c. Jika tarikannya makin keatas gaya yang 
dibutuhkan makin besar. 

d. Jika tarikannya makin keatas gaya yang 
dibutuhkan makin kecil 

e. A dan c benar 

C2 PG e 1 

6. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

6 Sebuah pintu di dorong tegak lurus pada jarak 0,4 m 
dengan gaya 100 N. Besar momen gaya terhadap sumbu 
putar pada engsel adalah… 

a. 40 Nm  

C4 PG a 1 



 

 

174

b. 80 Nm  
c. 100 Nm  
d. 400 Nm 
e. 800 Nm 

7. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

7 Mistar homogen AB dengan panjang 2 m dikaitkan di titik 
O pada sebuah paku, kemudian diberi gaya seperti pada 
gambar. Berapa resultan momen gaya dan kemana 
arahnya? 
 
 
 
 
 

a. 10 Nm ke atas 
b. 10 Nm ke bawah 
c. 20 Nm ke atas 
d. 20 Nm ke bawah 
e. 30 Nm ke bawah 

C5 PG a 1 

8 Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

8 Mistar homogen AB dengan panjang 2 m dikaitkan di titik 
O pada sebuah paku, kemudian diberi gaya seperti pada 
gambar. Berapa resultan momen gaya dan kemana 
arahnya? 
 
 
 
 
 
 
 

a. 0 Nm (Tidak berbutar) 
b. 10 Nm ke  kanan 
c. 20 Nm ke kanan 

C5 PG a 1 

O1 m 1 m

F1= 20N

F1= 10N

300 

O 1 m 2 m

F1= 20N

F1= 10N

300
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d. 30 Nm ke kanan 
e. 30 Nm ke kiri 

9 Melalui percobaan 
siswa mampu 
menyimpulkan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi momen 
gaya.  

9 Keefektifan untuk berotasi (momen gaya) benda 
bergantung pada... 

a. jarak dari poros 
b. gaya tarik 
c. sudut tarikan 
d. a,b,c  benar 
e. A dan b benar 

C2 PG d 1 

10 Melalui percobaan 
siswa mampu 
memformulasikan 
persamaan momen 
gaya. 

10 Pernyataan berikut benar kecuali... 
a.  F≈τ  

b. 
r
1

≈τ  

c. ατ sin≈  
d. r≈τ  
e. m≈τ  

C5 PG b 1 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL revisi-1 
PEMAHAMAN KONSEP DEBIT ZAT CAIR 

 
  Jenis Sekolah    : SMA 
  Mata Pelajaran    : Fisika 
  Kelas / Semester    : XI / 2 
  Tahun Pembelajaran  : 2007/2008 
  Jumlah Soal   : 10 Butir 
 

No Indikator 
No. 

Urut 
Soal 

Uraian Soal Ranah 
Kognitif

Bentuk 
Soal Kunci Bobot

1. Melalui percobaan 
siswa dapat memahami 
pengaruh volume 
terhadap debit air. 

1 Melalui percobaan mengalirkan air keran kedalam ember 
selama 5 menit diperoleh volume air pada keran A=2 liter, 
keran B=4 liter dan keran C=5 liter. Pada keran manakah 
debit airnya paling besar? 

a. A 
b. B 
c. C 
d. A, B, C sama saja 
e. B dan C 

C1 PG c 1 

2. Melalui percobaan 
siswa dapat 
menjelaskan pengaruh  
volume dan waktu 
terhadap debit air 

2 Pernyataan dibawah ini yang benar adalah........ 
a. Semakin banyak volume air maka debitnya 

makin kecil 
b. Semakin lama aliran air maka debitnya makin 

kecil 
c. Semakin lama aliran air maka debitnya makin 

besar 
d. Volume air tidak berpengaruh terhadap debit 

air 
e. Lama aliran air tidak berpengaruh terhadap 

debit air 

C2 PG c 1 
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3. Melalui percobaan 
siswa menjelaskan 
pengaruh kecepatan 
aliran air dan luas 
penampang terhadap 
debit air 

3 Pernyataan dibawah ini yang benar tentang aliran air keran 
adalah... 

a. Semakin luas penampangnya maka debitnya 
makin kecil 

b. Semakin cepat aliran air maka debitnya makin 
besar. 

c. Semakin cepat aliran air maka debitnya makin 
kecil. 

d. Luas penampang tidak berpengaruh terhadap 
debit air. 

e. Kecepatan aliran air tidak berpengaruh terhadap 
debit air 

C3 PG b 1 

4. Melalui percobaan 
siswa dapat 
menjelaskan cara 
menghitung kecepatan 
aliran sungai 

4 Kecepatan aliran sungai dapat dihitung dengan cara… 
a. Menghanyutkan kayu kedalam sungai 
b. Mengukur kedalaman sungai 
c. Mengukur lebar sungai 
d. Mengukur lintasan sungai 
e. Mengukur lintasan sungai kemudian dibagi dengan 

waktu yang dibutuhkan kayu untuk melewati 
lintasan tersebut 

C2 PG e 1 

5. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menjelaskan cara 
menghitung luas 
penampang sungai 

5 Luas penampang sungai dapat dihitung dengan cara... 
a. Menghanyutkan kayu kedalam sungai 
b. Mengukur kedalaman sungai 
c. Mengukur lebar sungai 
d. Mengukur lintasan sungai 
e. Mengukur lebar sungai dan kedalaman sungai 

kemudian dikalikan 

C2 PG e 1 

6. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
debit air.  

6 Sebuah keran dengan diameter 0,5 cm mengalirkan air 
sebanyak 240 liter dalam waktu 20 menit. Debit air keran 
tersebut adalah … 

a. 0,2 lt/s 
b. 2 lt/s 

C4 PG  a 1 
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c. 12 lt/s 
d. 20 lt/s 
e. 24 lt/s 

7. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
debit air.  

7 Sebuah sungai dengan lebar 5m dan kedalaman 2m 
memiliki kecepatan aliran 0,5m/s. Debit air sungai tersebut 
adalah... 

a. 5 m3/s 
b. 10 m3/s 
c. 20 m3/s 
d. 30 m3/s 
e. 40 m3/s 

C5 PG a 1 

8 Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

8 Dalam satu jam sebuah sumur mampu diambil/dipompa 
airnya sebanyak 2400 liter . Ini berarti debit mata air 
sumur adalah..... 

a. 0,2 lt/s 
b. 0,5 lt/s 
c. 0,67 lt/s 
d. 1 lt/s 
e. 2 lt/s 

C5 PG c 1 

9 Melalui percobaan 
siswa mampu 
menyimpulkan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi aliran 
air  

9 Kecepatan Aliran air dari tower air dipengaruhi oleh... 
a. Tinggi tower air 
b. Tekanan udara luar 
c. Diameter pipa 
d. a,b,c  benar 
e. b salah, a dan c benar 

C2 PG d 1 

10 Melalui percobaan 
siswa mampu 
memformulasikan 
persamaan debit air 

10 Pernyataan berikut benar kecuali... 
a.  tV ≈  

b. 
t

V 1
≈  

c. VxtQ =  
d. tVQ /=  
e. B dan c 

C5 PG e 1 
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C

A
B

KISI-KISI PENULISAN SOAL 
PEMAHAMAN KONSEP TITIK TUMPU GEROBAK 

 
  Jenis Sekolah    : SMA 
  Mata Pelajaran    : Fisika 
  Kelas / Semester    : XI / 2 
  Tahun Pembelajaran  : 2007/2008 
  Jumlah Soal   : 10 Butir 

No Indikator 
No. 

Urut 
Soal 

Uraian Soal 
Ranah 
Kognit

if 

Bentuk 
Soal Kunci Bobot

1. Melalui percobaan 
siswa dapat memahami 
pengaruh arah gaya 
terhadap momen gaya 
gerobak. 

1 Eko mendorong 
gerobak menaiki anak 
tangga setinggi 20 cm. 
Pada arah manakah 
gerobak paling ringan 
didorong? 
 

a. A 
b. B 
c. C 
d. A, B, C 

sama saja 
e. B dan C 

sama, A 
berbeda 

C1 PG c 1 
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C

A
B 

2. Melalui percobaan 
siswa dapat memahami 
pengaruh arah gaya 
terhadap momen gaya 
gerobak. 

2 Eko menarik gerobak 
menaiki anak tangga 
setinggi 20 cm. Pada 
arah manakah gerobak 
paling ringan didorong? 

a. A 
b. B 
c. C 
d. A, B, C sama 

saja 
e. B dan C sama, A 

berbeda 

C2 PG c 1 

3. Melalui percobaan 
siswa dapat 
menyimpulkan 
pengaruh arah gaya 
terhadap momen gaya 
gerobak. 

3 Dari no.1 dan 2 diperoleh kesimpulan paling ringan 
adalah......... karena...... 

a. Arah gaya keatas, karena titik tumpu gaya ada 
diatas titik tumpu roda. 

b. Arah gaya keatas, karena titik tumpu gaya ada 
dibawah titik tumpu roda. 

c. Arah gaya kebawah, karena titik tumpu gaya ada 
diatas titik tumpu roda. 

d. Arah gaya kebawah, karena titik tumpu gaya ada 
dibawah titik tumpu roda. 

e. Arah gaya Keatas dan kebawah tidak berpengaruh 

C3 PG a 1 

4. Melalui percobaan 
siswa dapat 
menjelaskan faktor 
yang mempengaruhi 
gerak gerobak. 

4 Dalam menarik atau mendorong gerobak gaya yang 
dibutuhkan dipengaruhi oleh......... 

a. Massa gerobak 
b. Tinggi anak tangga 
c. Diameter roda 
d. Sudut tarikan 
e. Semua benar 

C2 PG e 1 
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A

B

C

5. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menjelaskan pengaruh 
diameter roda gerobak 
dan tinggi anak tangga 
terhadap momen gaya 

5 Pernyataan dibawah ini pengaruh diameter roda gerobak dan 
tinggi anak tangga yang benar adalah........ 

a. Semakin besar diameter roda gerobak, maka gaya 
yang dibutuhkan semakin besar. 

b. Semakin besar diameter roda gerobak, maka gaya 
yang dibutuhkan semakin kecil. 

c. Semakin tinggi anak tangga, maka gaya yang 
dibutuhkan semakin besar 

d. Semakin tinggi anak tangga, maka gaya yang 
dibutuhkan semakin kecil. 

e. B dan c benar 

C2 PG e 1 

6. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

6 Gambar A disamping menunjukan....... 
a. momen gaya 
b. gaya tarikan 
c. gaya berat  
d. titik tumpu 
e. lengan momen 

 

C4 PG c 1 

7. Melalui percobaan 
siswa mampu 
menghitung besarnya 
momen gaya.  

7 Gambar C di soal no.6 menunjukan....... 
a. momen gaya 
b. gaya tarikan 
c. gaya berat  
d. titik tumpu 
e. lengan momen 

C5 PG b 1 



 

 

182

500 N 

Lf=…
. 

F=…. 

20 cm 

30 cm

Lw=….
. 

A

B

C 8 Melalui percobaan 
siswa mampu 
menentukan titik tumpu 
roda. 

8 Letak titik tumpu gerobak ada pada posisi.... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. A dan b 
e. B dan C 

C4 PG b 1 

9 Melalui gambar siswa 
mampu menentukan 
lengan beban dan 
lengan gaya  

9 Sebuah gerobak 
dengan berat 500 
N ditarik 
mendatar menaiki 
anak tangga 
setinggi 20 cm 
dan jari-jari 
gerobak 30 cm, 
maka lengan gaya 
Lf  adalah…….. 

a. 30 cm 
b. 20 cm 
c. 40 cm 
d. 50 cm 
e. 60 cm 

C4 PG c 1 

10 Melalui gambar siswa 
mampu menentukan 
lengan beban dan 
lengan gaya 

10 Besar lengan beban Lw pada gambar no 9  adalah........... 
a. 10 cm 
b. 20 cm 
c. 20√2 cm 
d. 30 cm 
e. 40 cm 

C4 PG b 1 
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Lampiran B 
 

Instrumen Penelitian 
 
 

10. Lembar Penilaian, Rubrik dan Kisi-Kisi Pensekoran Ketrampilan Proses 

Sains (Learning to do) LKS 01 

11. Lembar Penilaian, Rubrik dan Kisi-Kisi Pensekoran Ketrampilan Proses 

Sains (Learning to do) LKS 02 

12. Lembar Penilaian, Rubrik dan Kisi-Kisi Pensekoran Ketrampilan Proses 

Sains (Learning to do) LKS 03 

13. Format Penilaian Kemampuan Kerja Kelompok (Learning to live 

together) 

14. Soal Pemahaman Konsep (Learning to Know)  LKS 01. Momen Gaya 

15. Soal Pemahaman Konsep (Learning to Know)  LKS 02. Debit Zat Cair 

16. Soal Pemahaman Konsep (Learning to Know)  LKS 03. Gerobak 

17. Angket Respon Siswa 

18. Lembar Validasi RPP, LKS, Soal Pemahaman Konsep 
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LEMBAR PENILAIAN  
KETRAMPILAN PROSES SAINS (LKS-1) 

Topik Kegiatan  :  Momen Gaya 
Kelas / Semester  :  XI/2 
Petunjuk 
3. Instrumen ini digunakan oleh guru selama siswa melakukan kegiatan (mengerjakan LKS) atau menggunakan alat. 
4. Skor yang diberikan untuk setiap aspek adalah: 1 = Sangat Kurang Baik; 2 = Kurang Baik; 3 = Baik; dan 4 = Sangat Baik. 

N
o  Nama Siswa 

Skor Respon siswa pada LKS-1 tentang Karakterisasi Momen Gaya 
I. Prosedur   II. Percobaan  III. Pertanyaan/tugas 

1  2 3 4 5  6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8     
     

Skor Total                     
Rata-rata                     
Kategori                     

   
            Cirebon,_________________ 2008  
           Pengamat, 
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RUBRIK PENSKORAN KINERJA SISWA 
 

 

No. Uraian Skor 

1. Dilakukan dengan benar, jelas, menunjukkan pemahaman terhadap konsep yang 
dibahas, dan dilakukan secara sistematis. 4 

2. Dilakukan dengan benar, cukup menunjukkan pemahaman terhadap konsep 
yang dibahas  dan dilakukan dengan cukup sistematis. 3 

3. Dilakukan dengan benar tetapi kurang tepat, kurang menunjukkan pemahaman 
terhadap konsep yang dibahas dan dilakukan dengan kurang sistematis. 2 

4. Dilakukan tetapi tidak benar , tidak menunjukkan pemahaman terhadap konsep 
yang dibahas dan dilakukan tidak sistematis. 1 

 
Kisi-kisi Penilaian Ketrampilan Proses Sains (learning to do) 

 
No Indikator ketrampilan proses No. Respon siswa TOTAL SKOR 
1 Mengeksplorasi masalah II. 1; I.2; I.3  12
2 Merumuskan masalah I.4; III.1 8 
3 Membuat hipotesis  I.6; II.1; II.3; III.2; III.4 20 
4 Merencanakan percobaan I.5; III.3 8 
5 Melaksanakan percobaan   II.2; II.4 8 
6 Mengoganisisr data melalui tabel II.5; III.5 8 
7 Merumuskan kesimpulan  II.6; II.7; II.8; II.9; III.6 20 
8 Mengkomukasikan kesimpulan Pengamatan pada diskusi 16
  Jumlah 100 
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LEMBAR PENILAIAN  
KETRAMPILAN PROSES SAINS (LKS-2) 

Topik Kegiatan  :  Debit Zat Cair 
Kelas / Semester  :  XI/2 
Petunjuk 
1. Instrumen ini digunakan oleh guru selama siswa melakukan kegiatan (mengerjakan LKS) atau menggunakan alat. 
2. Skor yang diberikan untuk setiap aspek adalah: 1 = Sangat Kurang Baik; 2 = Kurang Baik; 3 = Baik; dan 4 = Sangat Baik. 

N
o 

Nama Siswa 
 

Skor Respon siswa pada LKS-2 tentang Debit Zat Cair 
I Prosedur II. Percobaan A II. Percobaan B III. Pertanyaan/tugas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8    
                         
 Skor Total                        
 Rata-rata                        
 Kategori                        

   
            Cirebon,_________________ 2008  
           Pengamat, 
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RUBRIK PENSKORAN KINERJA SISWA 
 

 

No. Uraian Skor 

1. Dilakukan dengan benar, jelas, menunjukkan pemahaman terhadap konsep yang 
dibahas, dan dilakukan secara sistematis. 4 

2. Dilakukan dengan benar, cukup menunjukkan pemahaman terhadap konsep 
yang dibahas  dan dilakukan dengan cukup sistematis. 3 

3. Dilakukan dengan benar tetapi kurang tepat, kurang menunjukkan pemahaman 
terhadap konsep yang dibahas dan dilakukan dengan kurang sistematis. 2 

4. Dilakukan tetapi tidak benar , tidak menunjukkan pemahaman terhadap konsep 
yang dibahas dan dilakukan tidak sistematis. 1 

 
Kisi-kisi Penilaian Ketrampilan Proses Sains (learning to do) 

 
No Indikator ketrampilan proses No. Respon siswa TOTAL SKOR 
1 Mengeksplorasi masalah I.1; A1;  8 
2 Merumuskan masalah I.3; B1 III.1 12 
3 Membuat hipotesis  I.5; III.2 8 
4 Merencanakan percobaan I.2,4;B2,3; III.3 20
5 Melaksanakan percobaan   A2,3,4,5 20 
6 Mengoganisisr data melalui tabel A6, B4, III.5 12 
7 Merumuskan kesimpulan A7, B5; III.6 12 
8 Mengkomukasikan kesimpulan Pengamatan pada diskusi 16 
  Jumlah 108 
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LEMBAR PENILAIAN  
KETRAMPILAN PROSES SAINS (LKS-3) 

Topik Kegiatan  :  Gerobak 
Kelas / Semester  :  XI/2 
Petunjuk 
1. Instrumen ini digunakan oleh guru selama siswa melakukan kegiatan (mengerjakan LKS) atau menggunakan alat. 
2. Skor yang diberikan untuk setiap aspek adalah: 1 = Sangat Kurang Baik; 2 = Kurang Baik; 3 = Baik; dan 4 = Sangat Baik. 

N
o 

Nama Siswa 
 

Skor Respon siswa pada LKS-2 tentang Debit Zat Cair 
I Prosedur II. Percobaan A II. Percobaan B III. Pertanyaan/tugas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
                         
 Skor Total                        
 Rata-rata                        
 Kategori                        

   
            Cirebon,_________________ 2008  
           Pengamat, 
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RUBRIK PENSKORAN KINERJA SISWA 
 

 

No. Uraian Skor 

1. Dilakukan dengan benar, jelas, menunjukkan pemahaman terhadap konsep yang 
dibahas, dan dilakukan secara sistematis. 4 

2. Dilakukan dengan benar, cukup menunjukkan pemahaman terhadap konsep 
yang dibahas  dan dilakukan dengan cukup sistematis. 3 

3. Dilakukan dengan benar tetapi kurang tepat, kurang menunjukkan pemahaman 
terhadap konsep yang dibahas dan dilakukan dengan kurang sistematis. 2 

4. Dilakukan tetapi tidak benar , tidak menunjukkan pemahaman terhadap konsep 
yang dibahas dan dilakukan tidak sistematis. 1 

 
Kisi-kisi Penilaian Ketrampilan Proses Sains (learning to do) 

 
No Indikator ketrampilan proses No. Respon siswa TOTAL SKOR 
1 Mengeksplorasi masalah I.1; A.1 8 
2 Merumuskan masalah I.3; B.1; III.1 12 
3 Membuat hipotesis  I.5; III.2 8 
4 Merencanakan percobaan I.2,4; B.2,3; III.3 20 
5 Melaksanakan percobaan   A.2,3,4,5; B.2,3 24 
6 Mengoganisisr data melalui tabel A.6; B.4; III.5 12
7 Merumuskan kesimpulan A.7; B.5; III.6 12 
8 Mengkomukasikan kesimpulan Pengamatan pada diskusi 16 
  Jumlah 112 
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Lembar Penilaian Kemampuan Bekerja Kelompok  
Dan Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan 

(Learning To Live Together) 
Kelompok :…………. 
Kelas        :…………. 
Materi       :…………………… 
Petunjuk 
5. Instrumen ini digunakan oleh guru selama siswa melakukan kegiatan (mengerjakan LKS) atau menggunakan alat. 
6. Skor yang diberikan untuk setiap aspek adalah: 1 = Sangat Kurang Baik; 2 = Kurang Baik; 3 = Baik; dan 4 = Sangat Baik. 
No  Nama Siswa Skor kemampuan kerja kelompok Skor kemampuan 

mengkomunikasik
an kesimpulan  

 15 menit pertama 15 menit kedua 15 menit ketiga 15 menit ke empat 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4  
1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
                           
 Skor total                          
 Rata-rata                          

 
Cirebon,                                2008 
Pengamat  
 
 
…………………………….  

 

Indikator Ketrampilan Bekerja Kelompok 
6. Kemampuan berada dalam tugas 
7. Kemampuan membagi giliran 
8. Kemampuan berpartisipasi aktif 
9. Kemampuan mendengarkan dengan aktif 
10. Kemampuan bertanya 

Indikator Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan 
5. Kemampuan Memaparkan kesimpulan 
6. Kemampuan Bertanya 
7. Kemampuan Menjawab pertanyaan 
8. Kemampuan mendengarkan dengan aktif 
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SOAL PEMAHAMAN KONSEP  
MOMEN GAYA 

 
Jenis Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Jumlah Soal  : 10 Butir 
 
Nama :........................................ 
Kelas :........................................ 
Tanggal :.................................... 
 
Kerjakan soal dibawah ini dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling 
benar. 
1 Andi menarik pintu rumahnya pada titik yang 

berbeda seperti pada gambar. Pada titik manakah 
pintu paling ringan ditariknya? 

a. A 
b. B 
c. C 
d. A, B, C sama saja 
e. B dan C sama, A 

berbeda 
2 Pernyataan dibawah ini yang paling benar 

adalah........ 
f. Momen gaya dipengaruhi oleh lengan 

momen dan gaya tarikan 
g. Momen gaya dipengaruhi oleh lengan 

momen dan sudut tarikan 
h. Momen gaya dipengaruhi oleh massa dan 

lengan momen 
i. Momen gaya dipengaruhi oleh massa, 

sudut dan gaya tarikan 
j. Momen gaya dipengaruhi oleh gaya 

tarikan, lengan momen, dan sudut tarikan
3 Pernyataan dibawah ini yang benar adalah... 

a. Semakin besar gaya tarikan maka momen 
gayanya semakin kecil. 

b. Semakin besar gaya tarikan maka momen 
gayanya semakin besar 

c. Momen gaya berbanding lurus dengan gaya 
tarikan. 

d. Momen gaya berbanding terbalik dengan gaya 
tarikan. 

e. B dan C 
4 Antara pintu rumah dan pintu gerbang ternyata 

terdapat perbedaan gaya yang dibutuhkan untuk 
dapat membukanya. Hal ini disebabkan karena... 

a. adanya perbedaan masa kedua pintu 
b. adanya perbedaan lebar kedua pintu 
c. adanya perbedaan momen inersia kedua pintu 
d. a dan b benar 
e. a, b dan c benar 

5 Pernyataan dibawah ini tentang arah gaya tarikan 
gerbang sampai gerbang dapat bergerak yang 
benar adalah........ 

a. jika ditarik mendatar, gaya yang dibutuhkan 
adalah paling kecil. 

b. Jika ditarik mendatar, gaya yang dibutuhkan 
adalah paling besar. 

c. Jika tarikannya makin keatas gaya yang 

dibutuhkan makin besar. 
d. Jika tarikannya makin keatas gaya yang 

dibutuhkan makin kecil 
e. A dan c benar 

6 Sebuah pintu di dorong tegak lurus pada jarak 0,4 
m dengan gaya 100 N. Besar momen gaya 
terhadap sumbu putar pada engsel adalah… 

a) 40 Nm  
b) 80 Nm  
c) 100 Nm  
d) 400 Nm 
e) 800 Nm 

7 Mistar homogen AB dengan panjang 2 m 
dikaitkan di titik O pada sebuah paku, kemudian 
diberi gaya seperti pada gambar. Berapa resultan 
momen gaya dan kemana arahnya? 
 
 
 
 
 

a. 10 Nm ke atas 
b. 10 Nm ke bawah 
c. 20 Nm ke atas 
d. 20 Nm ke bawah 
e. 30 Nm ke bawah 

8 Mistar homogen AB dengan panjang 2 m 
dikaitkan di titik O pada sebuah paku, kemudian 
diberi gaya seperti pada gambar. Berapa resultan 
momen gaya dan kemana arahnya? 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 0 Nm (Tidak berbutar) 
b. 10 Nm ke  kanan 
c. 20 Nm ke kanan 
d. 30 Nm ke kanan 
e. 30 Nm ke kiri 

9 Keefektifan untuk berotasi (momen gaya) benda 
bergantung pada... 

a) jarak dari poros 
b) gaya tarik 
c) sudut tarikan 
d) a,b,c  benar 
e) A dan b benar 

10 Jika F= gaya, r=lengan momen, m=massa benda, 
τ =momen gaya dan α=sudut tarikan, maka 
pernyataan berikut benar kecuali... 

a.  F≈τ  

b. r
1

≈τ
 

c. ατ sin≈  
d. r≈τ  
e. m≈τ

 

A B C

O1 1 

F1= 20N 

F2= 10N 

300

O 1 m 2 m

F1= 20N

F1= 10N

300
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SOAL PEMAHAMAN KONSEP  
DEBIT ZAT CAIR 

 
Jenis Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Jumlah Soal  : 10 Butir 
 
Nama :........................................ 
Kelas :........................................ 
Tanggal :.................................... 
 
Kerjakan soal dibawah ini dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling 
benar. 
 
1 Melalui percobaan mengalirkan air keran 

kedalam ember selama 5 menit diperoleh 
volume air pada keran A=2 liter, keran 
B=4 liter dan keran C=5 liter. Pada keran 
manakah debit airnya paling besar? 

a. A 
b. B 
c. C 
d. A, B, C sama saja 
e. B dan C 

2 Pernyataan dibawah ini yang benar 
adalah........ 

a. Semakin banyak volume air maka 
debitnya makin kecil 

b. Semakin lama aliran air maka debitnya 
makin kecil 

c. Semakin lama aliran air maka debitnya 
makin besar 

d. Volume air tidak berpengaruh terhadap 
debit air 

e. Lama aliran air tidak berpengaruh 
terhadap debit air 

3 Pernyataan dibawah ini yang benar tentang 
aliran air keran adalah... 

a. Semakin luas penampangnya maka 
debitnya makin kecil 

b. Semakin cepat aliran air maka 
debitnya makin besar. 

c. Semakin cepat aliran air maka 
debitnya makin kecil. 

d. Luas penampang tidak berpengaruh 
terhadap debit air. 

e. Kecepatan aliran air tidak 
berpengaruh terhadap debit air 

4 Kecepatan aliran sungai dapat dihitung 
dengan cara… 

a. Menghanyutkan kayu kedalam 
sungai 

b. Mengukur kedalaman sungai 
c. Mengukur lebar sungai 

d. Mengukur lintasan sungai 
e. Mengukur panjang lintasan tertentu 

pada sungai kemudian dibagi dengan 
waktu yang dibutuhkan kayu untuk 
melewati lintasan tersebut 

5 Luas penampang sungai dapat dihitung 
dengan cara... 

a. Menghanyutkan kayu kedalam 
sungai 

b. Mengukur kedalaman sungai 
c. Mengukur lebar sungai 
d. Mengukur lintasan sungai 
e. Mengukur lebar sungai dan 

kedalaman sungai kemudian 
dikalikan 

6 Sebuah keran dengan diameter 0,5 cm 
mengalirkan air sebanyak 240 liter dalam 
waktu 20 menit. Debit air keran tersebut 
adalah … 

a. 0,2 l/s 
b. 2 l/s 
c. 12 l/s  
d. 20 l/s 
e. 24 l/s 

7 Sebuah sungai dengan lebar 5m dan 
kedalaman 2m memiliki kecepatan aliran 
0,5m/s. Debit air sungai tersebut adalah... 

a. 5 m3/s 
b. 10 m3/s 
c. 20 m3/s 
d. 30 m3/s 
e. 40 m3/s 

8 Dalam satu jam sebuah sumur mampu 
diambil/dipompa airnya sebanyak 2400 liter 
. Ini berarti debit mata air sumur adalah..... 

a. 0,2 l/s 
b. 0,5 l/s 
c. 0,67 l/s 
d. 1 l/s 
e. 2 l/s 

9 Kecepatan Aliran air dari tower air 
dipengaruhi oleh... 

a. Tinggi tower air 
b. Tekanan udara luar 
c. Diameter pipa 
d. a,b,c  benar 
e. b salah, a dan c benar 

10 Jika V=volume zat cair, t=waktu aliran, 
Q=debit zat cair, maka pernyataan berikut 
benar kecuali... 

a.  tV ≈  

b. 
t

V 1
≈  

c. VxtQ =  
d. tVQ /=  
e. B dan c 
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SOAL PEMAHAMAN KONSEP  
KESETIMBANGAN BENDA TEGAR 

 
Jenis Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Jumlah Soal  : 10 Butir 
 
Nama :........................................ 
Kelas :........................................ 
Tanggal :.................................... 
 
Kerjakan soal dibawah ini dengan memberi 
tanda silang (x) pada jawaban yang anda 
anggap paling benar. 
1 

Eko mendorong gerobak menaiki anak 
tangga setinggi 20 cm seperti pada 
gambar diatas. Pada arah manakah 
gerobak paling ringan didorong? 

a. A 
b. B 
c. C 
d. A, B, C sama saja 
e. B dan C sama, A berbeda 

2 Eko menarik gerobak menaiki anak 
tangga setinggi 20 cm. Pada arah 

manakah gerobak paling ringan ditarik? 
a. A 

b. B 
c. C 
d. A, B, C sama saja 
e. B dan C sama, A berbeda 

3 Dari no.1 diperoleh kesimpulan paling 
ringan adalah......... karena...... 
a. Arah gaya keatas, karena titik tumpu 

gaya ada diatas titik tumpu roda. 
b. Arah gaya keatas, karena titik tumpu 

gaya ada dibawah titik tumpu roda. 
c. Arah gaya kebawah, karena titik tumpu 

gaya ada diatas titik tumpu roda. 
d. Arah gaya kebawah, karena titik tumpu 

gaya ada dibawah titik tumpu roda. 
e. Arah gaya Keatas dan kebawah tidak 

berpengaruh 
4 Dalam menarik atau mendorong gerobak 

gaya yang dibutuhkan dipengaruhi 
oleh......... 

a. Massa gerobak 
b. Tinggi anak tangga 
c. Diameter roda 
d. Sudut tarikan 
e. Semua benar 

5 Pernyataan dibawah ini pengaruh 
diameter roda gerobak dan tinggi anak 
tangga yang benar adalah........ 
a. Semakin besar diameter roda gerobak, 

maka gaya yang dibutuhkan semakin 
besar. 

b. Semakin besar diameter roda gerobak, 
maka gaya yang dibutuhkan semakin 
kecil. 

c. Semakin tinggi anak tangga, maka 
gaya yang dibutuhkan semakin besar 

d. Semakin tinggi anak tangga, maka 
gaya yang dibutuhkan semakin kecil. 

e. B dan c benar 
6 Titik A pada gambar dibawah ini 

menunjukan....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. momen gaya 
b. gaya tarikan 
c. gaya berat  
d. titik tumpu 
e. lengan momen 
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500 N 

Lf=…
. 

F=…. 

20 cm 

30 cm

Lw=….
. 

A 

B 

C 

 
7 Gambar C di soal no.6 menunjukan ....... 

a. momen gaya 
b. gaya tarikan 
c. gaya berat  
d. titik tumpu 
e. lengan momen 
 

8  
 
 

Letak titik tumpu pada gambar gerobak 
yang menaiki anak tangga diatas adalah 
pada posisi.... 

a. A 
b. B 
c. C 
d. A dan b 
e. B dan C 

9 

Sebuah gerobak dengan berat 500 N 
ditarik mendatar menaiki anak tangga 
setinggi 20 cm dan jari-jari gerobak 30 
cm, maka lengan gaya Lf  adalah…….. 

a. 30 cm 
b. 20 cm 
c. 40 cm 
d. 50 cm 
e. 60 cm 
 
 
 

 
10 Besar lengan beban Lw pada gambar no 9 

adalah........... 
a. 10 cm 
b. 20 cm 
c. 20√2 cm 
d. 30 cm 
e. 40 cm 
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Respon Siswa Terhadap 
Pembelajaran Fisika Berbasis Empat Pilar Pendidikan Melalui Outdoor-Inkuiri 

 
Setelah anda mengikuti Pembelajaran Berbasis Empat Pilar Pendidikan, maka 

sekolah ingin mengetahui pendapat anda tentang kegiatan pembelajaran yang kalian telah 
ikuti. Pendapat kalian sangat berharga untuk bahan perbaikan di masa akan datang. Oleh 
karena itu, diharapkan anda menjawab pertanyaan dan pernyataan di bawah ini dengan 
sejujur-jujurnya, sesuai dengan apa yang anda alami ketika kegiatan pembelajaran 
berlangsung. Apapun isi jawaban anda tidak akan mengurangi nilaimu.  
Petunjuk: 

1. Berilah tanda (√ ) pada kolom penilaian yang sesuai dengan pendapatmu. 
2. Keterangan jawaban penilaian: 

(1) Sangat Kurang Baik 
(2) Kurang Baik 
(3) Baik 
(4) Sangat Baik 

3. Tuliskan saranmu pada tempat yang disediakan. 
 

No. Pertanyaan dan Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 

 A. KEGIATAN PEMBELAJARAN      

1. Bagaimana pendapatmu setelah mengikuti 
kegiatan pembelajaran ini?     

2. Bagaimana kesempatan melakukan 
praktikum inkuiri?     

3. Bagaimana penerapan cara berpikir ilmiah 
dalam kehidupan sehari-hari?     

4. Bagaimana rasa percaya diri anda setelah 
mengikuti pembelajaran ini?     

5. Bagaimana pemahaman materi yang anda 
serap setelah melakukan percobaan?     

6. Bagaimana pendapatmu pengetahuan baru 
yang anda peroleh?     

7. Cara menemukan keterkaitan dengan mata 
pelajaran lain     

8. 
Bagaimana pengalaman sosialisasi dan 
komunikasi setelah melakukan percobaan 
melalui kerja kelompok? 

    

9. 
Memperoleh kesempatan berbicara, 
mengeluarkan pendapat, bertanya kepada 
guru atau teman 

    

10. Bagaimana suasana kelas selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung?     

11. Bagaimana kalau model pembelajaran ini 
dilanjutkan pada materi berikutnya?     
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No. Pertanyaan dan Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 

 B. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)     
1. Kemudahan memahami tujuan.     

2. Kemudahan memahami alat dan bahan 
tersedia.     

3.  Kemudahan memahami prosedur ilmiah     
4. Kemudahan merumuskan masalah     
5. Kemudahan merumuskan hipotesis     
6. Kemudahan merancang percobaan     
7. Kemudahan memahami uraian percobaan.     

8. Kemudahan dalam melaksanakan 
percobaan     

9.  Kemudahan menyusun Tabel hasil 
pengamatan.     

10.  Kemudahan menarik Kesimpulan 
percobaan     

11. Kemudahan mengkomunikasikan 
kesimpulan anda     

 C. Kegiatan Outdoor     

1. Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan 
luar ruangan (outdoor)     

 
 Sangat 

tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Ragu-
ragu 

Setuju  Sangat 
setuju 

2 Kegiatan outdoor mengasikkan      
3 Kegiatan outdoor membosankan      

4 Kegiatan outdoor membuang-
buang waktu      

5 Kegiatan outdoor membuat materi 
mudah dipahami      

6 Kegiatan outdoor dapat 
meningkatkan motivasi      

7 Kegiatan outdoor berhubungan 
dengan kegiatan sehari-hari      

8 Kegiatan outdoor penuh arti      

9 Kegiatan outdoor membuat anda 
percaya diri      

10 Kegiatan outdoor menambah 
wawasan anda      

Saran-saran: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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LEMBAR VALIDASI  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : FISIKA 
Materi Pokok  : ………………….. 
Peneliti  : BUDI SUSETYO 

Petunjuk: 
1. Mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom “ada” atau “tidak” sekaligus memberikan nilai sesuai dengan bobot yang telah disediakan. 
2. Jika Bapak/ Ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi butir revisi pada bagian saran atau 

menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

No. Uraian Ada Tidak Skala Penilaian 
1 2 3 4 

I 
A. Kompetensi Dasar 
1. Kesesuaian dengan kurikulum 
2. Kemampuan yang terkandung dalam 

hasil belajar (indikator)

 
 

     

      

II 

B. Indikator 
1. Ketepatan penjabaran hasil belajar ke 

dalam indikator 
2. Kesesuaian Indikator dengan alokasi 

waktu 
3. Dapat dan mudah diukur 
4. Mengandung kata-kata operasional 
5. Mengandung hanya satu aspek tingkah 

laku 

 
 

     

      
      
      
      

III 

C. Penyusunan RP 
1. Kegiatan pendahuluan 
2. Kegiatan inti 
3. Penutup 
4. Pemberian tugas 

 
 

     

      
      
      

Keterangan 
Skala Penilaian : 
Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat guna, operasional) 
Cukup baik : 3 (sesuai, jelas, tepat guna, kurang operasional) 
Kurang baik : 2 (sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak operasional) 
Tidak baik : 1 (tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak operasional)  
Rekomendasi RPP: 
1. Dapat digunakan tanpa revisi 
2. Dapat digunakan dengan revisi kecil 
3. Dapat digunakan dengan revisi besar 
4. Belum dapat digunakan                                      Cirebon, ____________2008 
Saran-Saran:       Validator, 
.................................................................... 
...................................................................... 
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LEMBAR VALIDASI  
LEMBAR KEGIATAN SISWA  
 

Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : FISIKA 
Materi Pokok  : ………………….. 
Peneliti  : BUDI SUSETYO 

Petunjuk: 
1. Mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom “ada” atau “tidak” sekaligus memberikan nilai sesuai dengan bobot yang telah disediakan. 
2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi butir revisi pada bagian saran atau 

menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 
No. Uraian Ada Tidak 

Ada 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 
1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran       
2 Memuat indikator ketrampilan proses       
 a) Mengeksplorasi dan merumuskan 

masalah 
      

b) Membuat hipotesis.       
c) Merencanakan dan melaksanakan 

percobaan terkontrol 
      

d) Mengorganisir data dengan membuat 
tabel 

      

e) Menganalisis data dengan menggunakan 
tabel/grafik 

      

f) Merumuskan kesimpulan        
g) Mengkomunikasikan kesimpulan kepada 

orang lain 
      

3 Setting pembelajaran dilakukan di luar 
ruangan 

      

4 Menggunakan peralatan yang sederhana       
5 Bahasa yang digunakan mudah dipahami       
 
Keterangan 
Skala Penilaian : 
Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat guna, operasional) 
Cukup baik : 3 (sesuai, jelas, tepat guna, kurang operasional) 
Kurang baik : 2 (sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak operasional) 
Tidak baik : 1 (tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak operasional) 
Rekomondasi Lembar Kegiatan Siswa 
1. Dapat digunakan tanpa revisi 
2. Dapat digunakan dengan revisi kecil 
3. Dapat digunakan dengan revisi besar 
4. Belum dapat digunakan                                               Cirebon, ____________2008 
Saran-Saran:                    Validator, 
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.................................................................... 

...................................................................... 
 
 
 
LEMBAR VALIDASI  
SOAL PEMAHAMAN  
 

Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : FISIKA 
Materi Pokok  : ……………………………. 
Peneliti  : BUDI SUSETYO 

Petunjuk: 
1. Mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dan saran dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada kolom yang tersedia sesuai keadaan yang ditemukan. 
2. Jika Bapak/ Ibu merasa perlu memberikan catatan khusus demi perbaikan soal ini, mohon 

ditulis dalam kolom saran atau langsung pada naskah soal. 
 

No. Soal Penilaian Saran-Saran 

1. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

2. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

3. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

4. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

5. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

6. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

7. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

8. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

9. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

10. A             B             C 1        2        3        4        5        6 

 
 
Keterangan Skala Penilaian :   Keterangan Saran-Saran : 
A. Valid tanpa revisi    1. Perbaikan pada item rumusan soal 
B. Valid dengan revisi    2. Perbaikan pada option/pilihan 
C. Tidak Valid     3. Perbaikan gambar/tabel 
 4. Perbaikan pada kunci jawaban 
 5. Perbaikan pada klasifikasi 
 6. Perbaikan pada indikator 
  7.  Perbaikan lain-lain 

Saran-saran 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 Cirebon, _________________ 2008 
  Validator,

Lampiran 16. (lanjutan) 
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Lampiran C 
Analisis Data Penelitian 

 
19. Hasil Penilaian Ketranpilan Proses Sains (Learning To Do) LKS 01 

20. Hasil Penilaian Ketranpilan Proses Sains (Learning To Do) LKS 02 

21. Hasil Penilaian Ketranpilan Proses Sains (Learning To Do) LKS 03 

22. Analisis Penilaian Ketranpilan Proses Sains (Learning To Do) LKS 01 

23. Analisis Penilaian Ketranpilan Proses Sains (Learning To Do) LKS 02 

24. Analisis Penilaian Ketranpilan Proses Sains (Learning To Do) LKS 03 

25. Analisis Peningkatan Ketranpilan Proses Sains (Learning To Do)  

26. Hasil Penilaian Kemampuan Pemahaman Konsep (Learning To Know)  

27. Hasil Penilaian Kemampuan Kerja Kelompok (Learning To Live 

Together) LKS 01 

28. Hasil Penilaian Kemampuan Kerja Kelompok (Learning To Live 

Together) LKS 02 

29. Hasil Penilaian Kemampuan Kerja Kelompok (Learning To Live 

Together) LKS 03 

30. Hasil Kemampuan Bekerja Ilmiah (Learning To Be)  

31. Hasis Respon Siswa 

32. Dokumentasi Penelitian 
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Dokumentasi uji coba LKS 01 
Karakterisitik Momen Gaya

Peralatan yang digunakan 
pada LKS 01 

Siswa menarik gerbang 
pada jarak teretentu 

Siswa menarik gerbang 
dengan sudut tertentu 

Mengukur lengan momen 
Menarik gerbang dengan 

jarak yang berbeda 

Mengamati lintasan 
gerak gerbang 

Mengerjakan LKS 
secara berkelompok 
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Dokumentasi uji coba LKS 02 
Debit Zat Cair

Peralatan yang digunakan 
pada LKS 02 

Mengukur volume air 
keran yang ditampung 

Mengalirkan air selama 
waktu tertentu 

Mengukur lebar sungai Mengukur kedalaman air sungai 

Mengukur lebar sungai Mengukur kedalaman dengan 
menggunakan tongkat 

Mendiskusikan hasil 
percobaan 

Observer mengamati 
jalannya percobaan 
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Dokumentasi uji coba LKS 03 
Gerobak Menaiki Anak Tangga

Peralatan yang digunakan 
pada LKS 03 Mendorong gerobak menaiki 

anak tangga secara mendatar 

Mengamati titik tumpu 
gerobak 

Uji coba kelompok 
besar/kelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengukur panjang lintasan 
tertentu 

Mendiskusikan kesimpulan 
Lampiran 30 lanjutan 


