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ABSTRAK 

 

Setiawan, Afri. 2012. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together Berbasis Problem Solving Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. 

Drs. Nathan Hindarto, Ph.D, M.Si. Pembimbing II Dra. Siti Khanafiyah, M.Si 

 

Kata Kunci : Numbered Heads Together, Problem Solving , Kemampuan 

Berpikir Kritis. 

Ada keterkaitan antara hasil belajar dengan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hasil belajar siswa kelas X-1 SMA N 1 Rembang Purbalingga belum 

tuntas  yaitu dengan rata-rata kelas 63,48 dari KKM sebesar 70 pada ujian tengah 

semester dua tahun ajaran 2011/2012. Hal ini mengindikasikan kemampuan 

berpikir kritis siswa rendah. Pembelajaran berlangsung satu arah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksananaan model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbasis Problem Solving yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dan besar peningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dengan model tersebut pada pokok bahasan listrik dinamis.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dua siklus. 

Metode pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Teknik analisis data 

menggunakan persentase untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar serta menggunakan gain ternormalisasi untuk menganalisis peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

meningkat dari siklus satu ke siklus dua dengan faktor Hake (gain) sebesar 0,43. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa meningkat secara 

signifikan (kategori kritis). Hasil ini diperkuat dengan hasil belajar kognitif, 

afektif dan psikomotorik yang juga meningkat setiap siklusnya. Berdasarkan hasil 

penelitian ini maka disimpulkan bahwa pembelajaran tipe Number Heads 

Together berbasis Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perubahan kurikulum 1994 ke kurikulum KTSP antara lain ingin mengubah 

pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi menuju pendidikan 

sebagai proses. Pembelajaran di kelas diharapkan berorientasi pada PAKEM yaitu 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Oleh karena 

itu, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mereka 

mampu bereksplorasi membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi 

dan kebenaran secara ilmiah. Guru dituntut untuk dapat memilih model 

pembelajaran yang efektif berdasarkan materi dan keadaan siswanya. 

Pada pendidikan tingkat SMA/MA, mata pelajaran Fisika dipandang sangat 

penting untuk diajarkan. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berpengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Selain 

memberikan ilmu kepada siswa, mata pelajaran Fisika dengan semua 

persoalannya melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif agar siswa dapat 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis menjadi salah 

satu keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh siswa, hal ini bisa 

ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pelajaran Fisika. Sebagaimana tercantum 

dalam tujuan pembelajaran Fisika di SMA/MA salah satunya adalah 



2 
 

 

mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. (Permendiknas 2006 : No 22). 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang guru fisika SMA N 1 

Rembang kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa siswa kelas X kurang begitu 

antusias dalam mengikuti pembelajaran Fisika, walapun guru menggunakan 

metode diskusi, namun siswa masih banyak yang bicara sendiri dan kurang 

memperhatikan materi yang diajarkan guru. Pembelajaran Fisika masih 

berlangsung satu arah, guru masih mendominasi jalannya pembelajaran dan jarang 

menggunakan metode pembelajaran inovatif. Sehingga nilai rata-rata kelas pada 

mata pelajaran Fisika masih rendah. Pada kelas X 1, nilai rata-rata kognitif 

semester 1 belum mencapai KKM, yaitu nilai rata-rata 63,48 dari KKM sebesar 

70. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan kognitif masing-masing siswa 

kelas X SMA N 1 Rembang Purbalingga masih rendah. Salah satu kemampuan 

yang mendukung kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir kritis, 

kemampuan berpikir kritis yang baik akan meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah baik akademik maupun non akademik                

(Hassoubah, 2002: 4).  

Salah satu pembelajaran berorientasi pada siswa yaitu pembelajaran 

kooperatif yang merupakan pembelajaran secara berkelompok. Pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dikembangkan oleh Spencer 

Kagen (1993) dengan dasar teori kontruktivisme. Pada umumnya NHT digunakan 
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untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau 

mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dalam pembelajaran, 

Siswa diberi nomor individu, sehingga akuntabilitas individu sangat tinggi, NHT 

menuntut setiap individu bertanggung jawab terhadap permasalahan, karena di 

akhir pembelajaran mereka akan ditunjuk nomornya secara acak.  

Metode lain dalam pembelajaran yaitu Problem Solving. Problem solving 

adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan 

memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil 

kesimpulan yang tepat dan cermat. Hasil penelitian Irwan (2010) menunjukkan 

bahwa “pendekatan problem posing model search, solve, create and share (sscs) 

mampu meningkatkan kemampuan penalaran matematis mahasiswa matematika 

Unniversitas Negeri Padang”. Selain itu, hasil penelitian Dwijananti & Yulianti 

(2010) menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa fisika Unnes pada 

mata kuliah fisika lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mencoba menerapkan 

kedua model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

melalui penelitian yang berjudul “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER BERBASIS PROBLEM 

SOLVING UNTUK MENINGKATKAN  KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

SISWA PADA MATA PELAJARAN FISIKA ” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

 Bagaimanakah pelaksananaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together berbasis Problem Solving dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa SMA N 1 Rembang  Purbalingga pada 

pokok bahasan listrik dinamis?. 

 Berapakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMA N 1 

Rembang  Purbalingga pada pokok bahasan listrik dinamis setelah diajarkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together berbasis 

Problem Solving? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

 Mendeskripsikan pelaksananaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together berbasis Problem Solving dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa SMA N 1 Rembang  Purbalingga pada 

pokok bahasan listrik dinamis. 

 Mengetahui besar peningkatan berpikir kritis siswa SMA N 1 Rembang  

Purbalingga pada pokok bahasan listrik dinamis setelah diajarkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together berbasis Problem 

Solving. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bagi sekolah, sebagai informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam proses pembelajaran.  

 Bagi guru, sebagai strategi pembelajaran bervariasi yang dapat memperbaiki 

dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas, serta menambah referensi 

guru dalam memilih model pembelajaran. 

 Bagi peneliti, digunakan untuk menambah pengetahuan dalam membekali 

diri sebagai calon guru fisika yang memperoleh pengalaman penelitian 

secara ilmiah agar kelak dapat dijadikan modal sebagai guru dalam 

mengajar. 

 

1.5   Penegasan istilah 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokkan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 

orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras 

atau suku yang berbeda (Sanjaya, 2006 : 242).  

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together pada dasarnya adalah sebuah varian dari Group 

Discussion, pembelokannya yaitu pada hanya ada satu siswa yang mewakili 

kelompoknya tetapi  sebelumnya tidak diberi tahu siapa yang akan menjadi wakil 

kelompok tersebut.  
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Empat hal pokok yang terdapat pada tipe pembelajaran Numbered Heads 

Together yaitu : 

1) Penomoran (Numbering) 

Masing-masing kelompok diberi nomor, kemudian dalam kelompok 

tersebut setiap siswa juga mendapat nomor individu.  

2) Pengajuan pertanyaan (Questioning) 

Dalam pembelajaran ada banyak pertanyaan yang harus dijawab ataupun 

permasalahan yang harus dipecakan.  

3) Berpikir bersama (Heads together) 

Siswa berdiskusi dalam kelompok menjawab semua pertanyaan atau 

memecahkan permasalahan yang disajikan. 

4) Pemberian jawaban (Answering) 

Pemberian jawaban dilakukan melalui diskusi kelas dengan dibimbing 

oleh guru. Satu nomor ditunjuk secara acak untuk maju memnjawab 

pertanyaan, kemudian ditunjuk nomor lain untuk menanggapi. Begitu 

seterusnya sampai semua pertanyaan berhasil dijawab.  

Problem Solving 

Problem Solving dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara 

ilmiah (Sanjaya, 2006: 214). Dengan belajar memecahkan masalah yang disajikan 

oleh guru, siswa menjadi aktif sehingga diharapkan hasil belajar dapat tercapai 

secara optimal. 

Hasil belajar 
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Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dialami pembelajar setelah 

melakukan pembelajaran. (Anni, 2007: 5). Hasil belajar yang akan diteliti dalam 

penelitian ini meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Berpikir Kritis 

Menurut Ennis sebagaimana dikutip oleh Hazoubah (2002:87), 

kemampuan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menenekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan. Berpikir kritis adalah mode berpikir – mengenai hal, substansi atau 

masalah apa saja – dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya 

dengan menangani secara terampil strukur-struktur yang melekat dalam pemikiran 

dan menerapkan standar-standar intelektual padanya (Fisher & Nosich, 1993: 4). 

 Pada penelitian ini berpikir kritis yang akan dikaji meliputi menghipotesis, 

mengklasifikasi, merancang sebuah penyelidikan, mengamati, mengukur,  

menginterpretasi data, menyimpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi. 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis 

 Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini 

digunakan uji gain  dari siklus satu ke siklus dua. Dikatakan meningkat jika hasil 

belajar siswa mencapai 65% secara individual dan 85% secara klasikal. 
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Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ditulis seperti berikut ini: 

1. Bagian awal  

Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi  

Pada bagian ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan  

Bagian pendahuluan berisi latar belakang pemilihan judul, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori yang melatar belakangi penelitian ini, antara lain: 

konsep tentang belajar, mengajar dan pembelajaran sains Fisika, model 

pembelajaran kooperatif Number Heads Together, Problem Solving, 

kemampuan berpikir kritis, hasil belajar Fisika, materi tentang Hukum Ohm 

dan rangkaian seri paralel resistor, serta kerangka berpikir.  

Bab 3 Metode Penelitian  

Bagian ini berisi tentang subyek penelitian, faktor yang diteliti, desain 

penelitian, rencana tindakan penelitian, data penelitian dan cara pengumpulan 

data, indikator keberhasilan. 
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Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab IV ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil 

penelitian yang pertama, berupa gambaran mengenai proses belajar mengajar 

yang diterapkan disekolah dengan model pembelajaran Number Heads 

Together Berbasis Problem Solving sehingga mampu meningkatakan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian yang kedua berupa 

peningkatan hasil pemahaman materi tiap siklus, ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik tiap siklus siswa. Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai 

dengan teori-teori yang menunjang dan disertai beberapa kelemahan dalam 

penelitian.   

Bab 5 Simpulan dan Saran 

Simpulan merupakan pernyataan singkat yang memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian berguna untuk memudahkan 

pembaca dalam mengetahui hasil penelitian dan saran bagi sekolah, guru atau 

calon-calon guru supaya sejalan dengan temuan yang diperoleh dalam 

penelitian serta memungkinkan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. 

3. Bagian akhir  

Bagian ini berisi lampiran-lampiran dan daftar pustaka. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Belajar Dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu usaha sadar individu untuk mencapai tujuan 

peningkatan diri atau perubahan diri melalui latihan-latihan, pengulangan-

pengulangan dan perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa kebetulan. 

Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran tentang 

“belajar”. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas 

pribadi seseorang  sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya 

dan praktik yang dilakukannya (Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007).  

Menurut Morgan belajar merupakan proses mental dalam memahami 

tingkah laku manusia, menyangkut beberapa faktor, yaitu asosiasi, motivasi, 

variabilitas, kebiasaan, kepekaan, dan pencetakan (Mulyati, 2005: 3). Selain itu 

belajar adalah suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang 

mengubah tingkah lakunya melalui interaksi dengan lingkungan (Hamalik, 

2001:28). 

Belajar merupakan proses terpenting bagi perubahan perilaku manusia dan 

ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Balajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan bahkan presepsi manusia (Anni, 2007: 2).  
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Dari berbagai pengertian belajar, tujuan belajar itu prinsipnya sama, yakni 

perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara atau usaha pencapaiannya. Pengertian 

ini menitikberatkan pada interaksi antara lain individu dengan lingkungan, di 

dalam interaksi inilah terjadi serangkaian pengalaman-pengalaman belajar. 

Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 

untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar (Isjoni, 2011: 14). 

Pembelajaran menurut aliran behavioristik adalah upaya membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi 

hubungan antara lingkungan dengan tingkah laku si belajar. Pembelajaran yang 

menyenangkan akan memperkuat perilaku, sebaliknya pembelajaran yang kurang 

menyenangkan akan memperlemah perilaku (Sugandi et al., 2007 :34). 

Dalam kegiatan pembelajaran terdapat dua kegiatan yaitu guru mengajar 

dan siswa belajar. Guru mengajarkan bagaimana siswa harus belajar dan siswa 

belajar bagaimana belajar yang baik melalui berbagai pengalaman belajar 

sehingga mengalami perubahan dalam dirinya. Dari uraian tersebut dapat diambil 

definisi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik melalui 

interaksi dengan lingkungannya.  
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2.2   Hasil Belajar  

Pembelajaran berbasis kompetensi merupakan pembelajaran yang 

dirancang untuk menggali potensi pengalaman belajar siswa. Sebagai 

konsekuensinya, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap adalah hasil yang 

diinginkan dari suatu pembelajaran. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

dialami pembelajar setelah melakukan pembelajaran (Anni, 2007: 5). 

Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin S Bloom secara garis besar 

membagi hasil belajar dalam 3 ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. 

a) Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Ranah kognitif meliputi : pengetahuan (C1), pemahaman 

(C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan penilaian (C6).  

b) Ranah afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan watak perilaku seperti perasaan, minat, 

sikap, emosi, dan nilai. Tujuan pembelajaran afektif mencerminkan hirarkri yang 

bertentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan pola 

hidup. Kategori tujuan pembelajaran afektif adalah meliputi : penerimaan, 

tanggapan, penilaian, pengorganisasian, serta pembentukan pola hidup (Anni,  

2007:8-10). 
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c) Ranah psikomotorik 

Ranah psikomorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf. Ranah psikomotorik sebenarnya merupakan kelanjutan dari 

hasil belajar kognitif dan afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan 

untuk berperilaku. 

Ranah psikomotorik menurut Simpson meliputi: persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan 

kreativitas. Ranah psikomotorik dalam pembelajaran dapat berupa keterampilan 

siswa dalam melakukan kegiatan praktikum, seperti dalam menyususn alat, 

melakuakan pengamatan dan pengambilan data, dan menuliskan data hasil 

percobaan yang dilakukan (Anni, 2007: 7-13). 

 

2.3     Model Pembelajaran Kooperatif 

Pada model pembelajaran kooperatif siswa diberi kesempatan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengn temannya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas 

siswanya. Secara sederhana kata “kooperatif” berarti mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim. 

Pembelajaran kooperatif dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu 

antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang 
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dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya 

(Isjoni, 2011: 8).  

Slavin (2008: 8) mendefinisikan bahwa  pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas 

dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai lima orang 

untuk memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil 

dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa 

bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan 

teman sebayanya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari 

sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi 

teman yang lain. Jadi Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat 

elemen-elemen yang saling terkait. Menurut Nurhadi & Senduk (2003) dan Lie 

(2002) sebagaimana di jelaskan oleh Wena (2008 : 190) ada beberapa elemen 

yang merupakan ketentuan pokok dalam pembelajaran kooperatif, yaitu 

a. Saling ketergantungan positif  

Tidak Setiap siswa akan merasa saling membutuhkan, siswa yang satu 

membutuhkan siswa yang lain dalam pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Jika 

salah satu siswa tidak menjalankan tugasnya maka akan berakibat pada semua 

anggota kelompok. 
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b. Interaksi tatap muka 

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok saling bertatap 

muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya dengan guru, tapi 

juga sesama siswa. 

c. Akuntabilitas individual 

Setiap anggota kelompok harus bekajar dan menyumbangkan pikiran demi 

keberhasilan pekerjaan kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok (hasil belajar 

kelompok), setiap siswa (individu) harus bertanggunng jawab terhadap 

penguasaan materi secara maksimal, karena hasil belajar kelompok didasati atas 

rata-rata nilai anggota kelompok. Kondisi belajar yang demikian akan mampu 

menumbuhkan tanggung jawab (akuntabilitas) pada masing-masing indiviidu 

siswa. 

d. Keterampilan Menjalin Hubungan Antar pribadi 

Dalam pembelajaran kooperatif dituntut untuk membimbing siswa agar 

dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam kelompok, sehingga melatih 

keterampilan sosial siswa selain kemampuan akademik yang diajarkan. 

Suatu pembelajaran pastilah memiliki tujuan. Tujuan dari pembelajaran 

kooperatif menurut ibrahim setidaknya memiliki tiga tujuan yaitu: 

1. Hasil belajar akademik 

Dalam pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, 

juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan, 
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model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada 

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain dari pembelajaran kooperatif adalah penerimaan luas dari orang-

orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan 

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada 

tugas – tugas akademik dan melalui struktur penghargaanm kooperatif akan 

belajar saling menghargai satu sama lain. 

3. Pengembangan keterampilan sosial  

Keterampilan sosial amat penting untuk dimiliki oleh para siswa sebagai 

warga masyarakat, bangsa dan negara, karena mengingat kenyataan yang dihadapi 

bangsa ini dalam mengatasi masalah sosial yang makin kompleks, serta tantangan 

bagi peserta didik supaya mampu dalam menghadapi persaingan global untuk 

memenangkan persaingan tersebut (Isjoni, 2011: 39-41). 

Kelebihan metode pembelajaran kooperatif, antara lain: 1) Siswa mempunyai 

tanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran; 2) Keterampilan 

berpikir dan keterampilan sosial siswa dapat berkembang karena adanya interaksi 

dan tukar pendapat; 3) Siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena 

didorong dan didukung dari rekan sebaya. 

Kelemahan pembelajaran kooperatif antara lain: 1) Selama kegiatan diskusi 

kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang 

dibahas meluas. Sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah 
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ditentukan; 2) Saat diskusi kelompok, terkadang didominasi oleh seseorang, hal 

ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

 

2.4  Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together pada dasarnya adalah sebuah varian dari Group 

Discussion, pembelokannya yaitu pada hanya ada satu siswa yang mewakili 

kelompoknya tetapi  sebelumnya tidak diberi tahu siapa yang akan menjadi wakil 

kelompok tersebut. Pembelokan tersebut memastikan keterlibatan total dari semua 

siswa (Slavin, 2005: 256). 

Empat hal pokok yang terdapat pada tipe pembelajaran Numbered Heads 

Together yaitu: 

5) Penomoran (Numbering) 

Masing-masing kelompok diberi nomor, kemudian dalam kelompok tersebut 

setiap siswa juga mendapat nomor individu.  

6) Pengajuan pertanyaan (Questioning) 

Dalam pembelajaran ada permasalahan yang disajikan dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dipecahkan. Permasalahan disajikan melalui lembar 

kerja siswa (LKS).  

7) Berpikir bersama (Heads together) 

Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab semua pertanyaan atau 

memecahkan permasalahan yang disajikan dalam LKS. Walaupun belajar 

secara kelompok, setiap siswa mendapatkan LKS dan harus menjawab semua 

permasalahan yang disajikan. 
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8) Pemberian jawaban (Answering) 

Satu siswa ditunjuk secara acak dengan menyebutkan nomor untuk maju 

memnjawab pertanyaan dalam mewakili kelompok, kemudian ditunjuk 

nomor lain untuk menanggapi. Begitu seterusnya sampai semua pertanyaan 

berhasil dijawab. Pemberian jawaban dilakukan dengan diskusi kelas yang 

dibimbing oleh guru. 

 

2.5    Model pembelajaran Problem Solving 

Problem Solving dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara 

ilmiah (Sanjaya, 2006: 214). Dalam memecahkan masalah pelajar harus berpikir, 

mencobakan hipotesis dan bila berhasil memecahkan masalah itu ia akan 

mempelajari sesuatu yang baru. Langkah – langkah yang dilakukan dalam 

pemecahan masalah (Problem Solving) menurut Dewey dalam Nasution 

(2009:171) adalah : (1) pelajar dihadapkan dengan masalah, (2) merumuskan 

masalah, (3) merumuskan hipotesis, (4) mengumpulkan data, (5) menguji 

hipotesis. 

Problem Solving atau pembelajaran dengan pemecahan masalah 

merupakan suatu metode berpikir. Pembelajaran pemecahan masalah mendorong 

siswa untuk berpikir secara sistematis dengan melatih siswa memecahkan 

masalah. Jika siswa telah terlatih dengan model pembelajaran ini diharapkan 

siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk kemudian 

menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
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Tujuan dari pembelajaran Problem Solving menurut Hudojo yaitu: 

 Siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan kemudian 

menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. 

 Kepuasan intelektual akan timbul dari dalam diri siswa, dan kepuasan ini bisa 

sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. 

 Potensi intelektual siswa meningkat. 

 Siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui suatu proses 

(Kurniawati, 2010: 23). 

Keunggulan pembelajaran Problem Solving menurut Sanjaya (2006: 220) 

adalah sebagai berikut: Problem Solving dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Misal 

siswa dapat menemukan sendiri persamaan hukum Ohm melalui kegiatan 

eksperimen. Selain itu, Problem Solving dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran siswa, karena siswa akan aktif dalam memecahkan masalah dengan 

berdiskusi kelompok. Problem Solving dapat membantu mentransfer pengetahuan 

mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Hal dikarenakan siswa 

dibiasakan dengan proses penyelesaian masalah sehingga siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Problem 

Solving bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada 

dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, 

bukan hanya sekedar belajar dari guru atau buku saja, sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 
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2.6  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

Berbasis Problem Solving 

Model ini merupakan perpaduan dua model pembelajaran. Problem solving 

mempunyai peranan untuk menuntun siswa berpikir menyelesaikan masalah. 

Ketika siswa sering dihadapkan dengan masalah, siswa akan mencari solusi dalam 

menyelesaikan permasalah tersebut. Desain permasalahan yang disajikan 

menuntun siswa berpikir kritis, dan disusun sedemikian rupa dalam LKS. Hal ini 

akan melatih kemampuan berpikir siswa, sehingga diharapkan kemampuan 

berpikir kritisnya dapat meningkat. Sedangkan Kooperatif tipe NHT 

mengharuskan siswa berdiskusi dan bertanggung jawab dengan tugas 

kelompoknya. NHT sangat menonjolkan akuntabilitas individu, sehingga siswa 

akan benar-benar memperhatikan materi dan berusaha memahaminya. Setelah 

materi selesai salah satu siswa akan ditunjuk secara acak untuk maju 

menyampaikan hasil diskusinya. Model ini merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga sudah sesuai dengan kurikulum 

sekarang.  

 

2.7   Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Ennis kemampuan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan 

dan reflektif dengan menenekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus 

dipercayai atau dilakukan (Hazoubah, 2002: 87).  
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Berpikir kritis adalah mode berpikir  mengenai hal, substansi atau masalah 

apa saja  dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan 

menangani secara terampil strukur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan 

menerapkan standar-standar intelektual padanya (Fisher & Nosich, 1993: 4). 

Orang yang berpikir kritis akan mengevaluasi dan kemudian menyimpulkan 

suatu hal berdasarkan fakta untuk membuat keputusan. Menurut Hassoubah 

(2002: 111) salah satu ciri orang yang berpikir kritis akan selalu mencari dan 

memaparkan hubungan antara masalah yang didiskusikan dengan masalah atau 

pengalaman lain yang relevan. 

Berpikir kritis merupakan kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah 

yang lebih spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, 

mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Proses mental 

ini menganalisis ide dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, 

pengalaman, akal sehat atau komunikasi. 

Berpikir kritis merupakan ketrampilan berpikir universal yang berguna 

untuk semua profesi dan jenis pekerjaan. Berpikir kritis mencakup kemampuan 

untuk mengenali masalah dengan lebih tajam, menemukan cara yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang 

relevan, mengenali asumsi dan nilai-nilai yang ada di balik keyakinan, 

pengetahuan, maupun kesimpulan. 

Kategori berpikir kritis menurut Carin & Sund, yaitu :  mengklasifikasi, 

mengasumsi, memprediksi dan hipotesis, menginterpretasi data, mengiferensi atau 
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membuat kesimpulan, mengukur, merancang sebuah penyelidikan, mengamati,  

membuat grafik, meminimalkan kesalahan percobaan, mengevaluasi, serta 

menganalisis. 

 Edward Glaser menjelaskan keterampilan berfikir kritis meliputi: 

mengenal masalah, menemukan cara – cara yang dapat dipakai untuk menangani 

masalah-masalah itu, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, 

mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas, menganalisis data, menilai fakta 

dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan, mengenal adanya hubungan yang logis 

antar masalah-masalah, menarik kesimpulan – kesimpulan dan kesamaan-

kesamaan yang diperlukan, menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan yang 

seseorang ambil, menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan 

pengalaman yang lebih luas, dan membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal 

dan kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari (Fisher, 1993: 7). 

Dari sekian kategori yang telah dijelaskan, kemampuan berpikir kritis yang 

akan diteliti lebih di kerucutkan lagi, karena salah satu indikator sudah mewakili 

beberapa indikator yang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut indikator 

berpikir kritis yang akan diteliti yaitu meliputi mengklasifikasi, menghipotesis, 

merancang sebuah penyelidikan, menginterpretasi data, menyimpulkan, 

mengukur, mengamati, mengevaluasi, dan menganalisis. 
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1. Mengklasifikasi 

Mengklasifikasi merupakan mengelompokkan atau memisahkan obyek atau 

data atau membuat sesuatu ke dalam bagan yang diambil dari pengamatan. 

Mengklasifikasi dapat dilakukan dengan mengamati persamaan, perbedaan, dan 

hubungan saling keterkaitan suatu hal. Contoh kegiatan yang mencerminkan 

kegiatan mengklasifikasi adalah mengelompokkan berbagai alat ukur manakah 

yang dapat mengukur arus dan tegangan.  

2. Menghipotesis 

Memprediksi dan hipotesis merupakan kegiatan membuat sebuah dugaan 

sementara dan dapat diuji coba untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut 

berdasarkan alasan tertentu. Sebagai contoh siswa dapat menghipotesis nyala 

lampu jika salah satu lampu pada rangkaian seri diputus. 

3. Merancang sebuah penyelidikan 

Kegiatan merancang atau merencanakan dibutuhkan dalam percobaan agar 

kegiatan dilakukan secara sistematis dan terarah sehingga dapat mengurangi 

pemborosan waktu, tenaga, dan biaya serta hasil percobaan yang tidak sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Contoh kegiatan merancang penyelidikan adalah 

menentukan alat dan bahan pada percobaan hukum Ohm, menentukan objek yang 

akan diteliti, menentukan cara kerja dan merangkai alat percobaan. 

4. Menginterpretasi data 

Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil 

analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan 
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makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Sebagai 

contoh membuat tabel pengamatan percobaan hukum Ohm.bentuk tabel yang 

dibuat dapat mempermudah seseorang dalam menafsirkan data yang diperoleh.  

5. Menyimpulkan 

Menyimpulkan merupakan suatu keterampilan untuk menginterpretasikan 

keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta. Seseorang dapat 

mengapresiasi lingkungan dengan lebih baik jika ia dapat menginterpretasi dan 

menjelaskan peristiwa – peristiwa yang terjadi di sekitarnya.  

6. Mengukur  

Mengukur adalah membandingkan obyek pada bahan standar tertentu. 

Contohnya mengukur arus listrik pada resistor dengan menggunakan 

Amperemeter. 

7. Mengamati  

Mengamati merupakan kegiatan menggunakan satu atau lebih panca indera 

untuk mencari informasi termasuk juga menggunakan alat. Kemampuan 

mengamati dapat dikembangkan dengan cara mengajak siswa untuk melihat, 

mendengarkan, membau, dan merasakan segala sesuatu disekitarnya. Contoh 

mengamati adalah mengamati percobaan hukum Ohm, mengamati nyala lampu 

pada rangkaian seri dan paralel. 

8. Mengevaluasi 

Mengevaluasi merupakan kegiatan untuk mengambil keputusan, 

menyatakan pendapat, memberi penilaian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Sebagai contoh, siswa dapat mengerjakan soal-soal setelah materi pembelajaran. 
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9. Menganalisis  

Menganalisis merupakan kegiatan menguraikan suatu bahan (fenomena, 

atau bahan pelajaran) ke dalam unsur-unsurnya, kemudian menghubungkan 

bagian dengan bagian dengan cara disusun dan diorganisasikan. Sebagai contoh 

adalah menguraikan hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik 

pada materi hukum Ohm. 

2.8 Pokok Bahasan Listrik Dinamis 

Materi Listrik Dinamis sesuai dengan buku yang disusun oleh Giancolli 

(2001), Bob Foster (2004), dan Joko Sumarno (2008). 

2.8.1 Hukum Ohm 

Hukum Ohm adalah materi yang membahas atau mempelajari tentang 

muatan-muatan listrik yang bergerak, yang menyebabkan munculnya arus listrik. 

a. Alat Ukur Listrik 

Alat untuk mengukur arus yang mengalir melalui suatu komponen listrik 

adalah amperemeter (diberi simbol A dalam rangkaian listrik).  

 

 

Gambar 2.1 Simbol alat ukur arus listrik (Amperemeter). 

Arus listrik harus mengalir masuk ke kutub positif yang diberi tanda 

positif (+) atau biasanya diberi tanda merah dan meninggalkan amperemeter 

melalui kutub negatif (-) atau biasannya warna hitam. Amperemeter harus 

dihubungkan seri dengan komponen listrik yang akan diukur. Jika dihubungkan 

dengan polaritas terbalik, jarum penunjuk akan menyimpang dalam arah 

A 
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kebalikan. Ini dapat menyebabkan jarum membentur sisi tanda nol dengan gaya 

yang cukup besar, sehingga dapat merusak amperemeter. Umumnya amperemeter 

yang digunakan adalah sebuah basicmeter. Basicmeter memiliki beberapa batas 

ukur (range) dan dapat digunakan untuk mengukur arus dan tegangan DC. 

b. Alat Ukut Tegangan 

Alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter (diberi simbol V 

dalam rangkaian listrik).  

 

  Gambar 2.2 Simbol alat ukur tegangan (Voltmeter). 

Voltmeter harus dihubungkan paralel pada komponen listrik yang akan 

diukur tegangannya. Untuk memasang voltmeter titik yang berpotensial lebih 

tinggi harus dihubungkan dengan kutub positif dan yang rendah dengan kutub 

negatif. Jika polaritasnya terbalik, jarum penunjuk akan menyimpang di kiri tanda 

nol. 

HUKUM OHM 

Untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian, dibutuhkan beda 

potensial. Satu cara untuk menghasilkan beda potensial ialah dengan baterai. 

Georg Simon Ohm (1787-1854) melakukan eksperimen seperti gambar di bawah 

ini: 

 

 

 

 

V 



27 
 

 

 

                              +             - 

 

 

                          Saklar      +      - 

                    Gambar 2.3 Rangkaian percobaan hukum Ohm 

Arus listrik akan mengalir jika sakalar ditutup, dari eksperimen tersebut 

diperoleh bahwa arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial V  yang 

diberikan ke ujung-ujungnya:  

               I α V                ........................................ (2.1). 

Beda potensial listrik yang lebih besar atau tegangan yang lebih besar 

menyebabkan aliran arus listrik menjadi lebih besar. 

          I 

 

 

                         

                                                       V 

Gambar 2.4 Grafik hubungan antara arus listrik (I) dengan tegangan (V) 

Besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tidak hanya 

bergantung pada tegangan, tetapi juga pada hambatan yang dimiliki kawat 

terhadap aliran elektron. 

Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Makin besar 

hambatan ini, Maka kuat arus semakin kecil:   

 

A 

V 
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  I α 
 

 
 ................................................... (2.2) 

          I 

 

 

                                                                   

                                                    R 

      Gambar 2.5 Grafik hubungan arus listrik (I) dengan hambatan (R)  

Kemudian dari penggabungan kedua kesebandingan diatas, kita peroleh: 

I = 
 

 
  ..................................................................(2.3) 

Di mana R adalah hambatan kawat atau suatu alat lainnya, V adalah 

potensial yang melintasi alat tersebut, dan I adalah arus yang mengalir padanya. 

Hubungan ini sring dituliskan 

    V = IR  ........................................................................(2.4) 

Persamaan (2.4) dikenal sebagai hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah 

sebagai berikut: besar kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar pada suhu 

tetap berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial kedua ujung 

penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. 
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2.8.2 Rangkaian Seri dan Paralel Penghantar Listrik 

a. Rangkaian Seri Penghantar Listrik 

 

                                                                             

 

 

Gambar 2.6.(a) Tiga buah lampu yang dirangkai seri, (b) Rangkaian 

hambatan seri 

Pada Gambar 2.6, Gambar (b) merupakan diagram rangkaian hambatan 

dari gambar (a). Susunan seri memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a) Tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah 

tegangan pada ujung-ujung tiap penghambat. 

          V total = V1 + V2 + V3 +…   (2.5) 

Dari hukum Ohm bahwa V total = I total . R total   (2.6) 

Maka    V1 = I1 . R1      (2.7) 

  V2 = I2 . R2      (2.8) 

  V3 = I3 . R3      (2.9) 

Persamaan (2.6), (2.7), (2.8), dan (2.9) disubtitusikan ke dalam 

persamaan (2.5) sehingga : 

          I total . R total = I1 . R1 + I2 . R2 + I3 . R3   (2.10) 
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b) Kuat arus yang melalui tiap-tiap penghambat sama, yaitu sama dengan kuat 

arus yang melalui hambatan pengganti serinya. 

          I1 = I2 = I3 = …= I total     (2.11) 

Jika I total = I1 = I2 = I3 = I, maka Persamaan (2.11) dapat ditulis menjadi: 

          i . R total = i . R1 + i . R2 + i . R3   (2.12) 

Kuat arus i pada ruas kiri dan ruas kanan dieliminasi, sehingga Persamaan (2.12) 

menjadi : 

          R total = R1 + R2 + R3     (2.13) 

Jadi besarnya hambatan pengganti untuk rangkaian seri sama dengan 

jumlah dari masing-masing hambatan pada rangkaian, sehingga: 

          R total = R1 + R2 + R3                                                      (2.14) 

c) Susunan seri berujuan untuk memperbesar hambatan rangkaian 

b. Rangkaian Paralel Penghantar Listrik 

Rangkaian paralel juga disebut rangkaian berjajar. Pada rangkaian paralel 

resistor, arus dari sumber terbagi menjadi cabang-cabang yang terpisah tampak 

seperti pada Gambar 2.7.  
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Gambar 2.7.(a) Tiga buah lampu yang dirangkai paralel, (b) Rangkaian Hambatan   

Paralel 

Pemasangan alat-alat listrik pada rumahrumah dan gedung-gedung 

dipasang secara paralel. Jika kita memutuskan hubungan dengan satu alat 

(misalnya R1 pada Gambar 2.7.b), maka arus yang mengalir pada komponen lain 

yaitu R2 dan R3 tidak terputus. Tetapi pada rangkaian seri, jika salah satu 

komponen terputus arusnya, maka arus ke komponen yang lain juga berhenti. 

Pada rangkaian paralel (Gambar 2.7.b), arus total yang berasal dari sumber 

(baterai) terbagi menjadi tiga cabang. 

Arus yang keluar dimisalkan I1, I2, dan I3 berturut-turut sebagai arus 

yang melalui resistor R1, R2, dan R3. Oleh karena muatan kekal, arus yang masuk 

ke dalam titik cabang harus sama dengan arus yang keluar dari titik cabang, 

sehingga diperoleh: 

I = I1 + I2 + I3 ..................................................... (2.15)  

Susunan paralel memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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a) Kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah 

kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. 

 I total = I1 + I2 + I3 + …    (2.16) 

Dari hukum Ohm diketahui bahwa : 

 V total = I total . R total 

 I total  =           (2.17) 

Maka I1 =                                                               (2.18)     

          I2  =         (2.19) 

          I3  =         (2.20) 

Persamaan (2.17), (2.18), (2.19), dan (2.20) disubtitusikan ke dalam 

persamaan (2.16) sehingga: 

                   (2.21) 

b) Tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sama, yaitu sama dengan 

tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti paralelnya. 

 V1 = V2 = V3 = … = V total    (2.22) 

Jika V total = V1 = V2 = V3 = V, maka Persamaan (2.21) dapat ditulis 

menjadi : 
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       (2.23) 

Jika tegangan V pada arus kiri dan ruas kanan dieliminasi, maka 

Persamaan (2.23) menjadi : 

       (2.24) 

Jadi besarnya hambatan pengganti untuk rangkaian paralel yaitu: 

                       (2.25) 

c) Susunan paralel bertujuan memperkecil hambatan rangkaian. 

 

2.9. Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang terjadi di SMA pada mata pelajaran Fisika adalah 

pembelajaran masih berlangsung satu arah, guru masih mendominasi jalannya 

pembelajaran, siswa menjadi pasif dan kurang memahami konsep dengan baik, 

walaupun menggunakan metode diskusi tenyata tidak semua individu belajar 

bersungguh-sungguh, banyak yang masih acuh terhadap materi,hanya beberapa 

siswa saja yang aktif, sehingga nilai rata-rata kelas masih rendah. Hal ini 

mengindikasikan kemampuan berpikir kritis siswa juga masih rendah. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan beberapa tindakan diantaranya 

perubahan model pembelajaran dari pasif ke pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang berusaha untuk membuat 

siswa berperan secara aktif untuk memperoleh informasi atau pemahaman dari 
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materi pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa saat pembalajaran berlangsung. Sehingga, siswa dapat 

menggunakan kemampuan berpikirnya sejak siswa memperoleh pemahaman atas 

materi pembelajaran yang diberikan.  

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together menuntut setiap 

individu aktif dan bertanggung jawab terhadap permasalahan dalam diskusi 

kelompok, karena di akhir pembelajaran mereka akan ditunjuk nomornya secara 

acak untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran Numbered Heads 

Together berbasis Problem Solving dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Siswa dilatih untuk berdiskusi dalam kelompok, dan 

berusaha menyelesaikan masalah yang tersedia dalam Lembar Kerja Siswa. 

Dalam metode ini siswa dituntut untuk memperoleh pemahamannya sendiri tanpa 

keterlibatan guru yang terlalu dominan. Pada metode ini aktivitas belajar siswa 

merupakan syarat utama bagi siswa agar dapat memperoleh pemahaman atas 

materi pembelajaran khususnya dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan 

demikian pembelajaran Numbered Heads Together berbasis Problem Solving akan 

melatih siswa untuk aktif dan tanggung jawab terhadap materi, siswa berdiskusi 

menyelesaikan masalah sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

Beberapa indikator dari kemampuan berpikir kritis siswa yaitu 

mengklasifikasi, menghipotesis, merancang sebuah penyelidikan, 

menginterpretasi data, membuat kesimpulan, mengevaluasi, dan menganalisis. 

Indikator-indikator tersebut akan jelas terlihat ketika pembelajaran Numbered 
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Heads Together berbasis Problem Solving diterapkan. Hal ini terutama akan 

terlihat ketika siswa dihadapkan pada masalah-masalah  yang kompleks dan 

berkaitan dengan materi yang mereka dapatkan.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together berbasis 

Problem Solving cocok bila diterapkan pada materi Fisika pokok bahasan listrik 

dinamis. Hal ini disebabkan beberapa alasan, antara lain ketersediaan alat – alat 

praktikum listrik dinamis yang memadai memudahkan proses pembelajaran. 

Sehingga lebih cocok jika diterapkan pada materi tersebut. 

Dengan demikian melalui LKS yang berisi permasalahan yang dirancang 

sedemikian rupa meliputi indikator-indikator berpikir kritis kita dapat melihat 

kemampuan berpikir kritis siswa. Setiap individu akan belajar sungguh-sungguh 

walaupun diskusi dilakukan dalam satu kelompok, karena pada pembelajaran 

NHT siswa ditunjuk secara acak untuk mengkomunikasikan jawaban  didepan 

kelas sehingga dalam proses pembelajaran setiap siswa mempunyai tanggung 

jawab yang sama. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Togheter 

berbasis Problem Solving ditunjang dengan RPP, LKS, dan lembar observasi yang 

telah disesuaikan dengan model pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis siswa 

dapat diamati melalui tes tertulis di setiap akhir siklus. Selain itu, kemampuan 

berpikir kritis juga dinilai melalui LKS dan lembar observasi saat pembelajaran 

berlangsung. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Tempat Dan Subjek  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Rembang Purbalingga dengan 

alamat Jalan Raya Monumen Tempat Lahir Jenderal Sudirman, kecamatan 

Rembang, kabupaten Purbalingga. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-1 tahun 

ajaran 2011/2012 berjumlah 33 siswa, terdiri dari 11 laki-laki dan 22 perempuan. 

 

3.2   Faktor yang diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pelaksanaan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together berbasis Problem Solving dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada pokok bahasan listrik dinamis. 

2. Kemampuan berpikir kritis siswa, dapat diamati dalam LKS berupa 

pemecahan masalah dan soal evaluasi. Pada indikator mengevaluasi, diamati 

saat proses diskusi kelas berlangsung menggunakan lembar observasi.  

3. Hasil belajar siswa meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Hasil belajar 

kognitif diukur melalui tes tertulis, sedangkan hasil belajar psikomotorik dan 

afektif diamati dengan lembar observasi. 
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3.3. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terbagi dalam dua 

siklus. Penelitian ini bekerjasama dengan guru mata pelajaran fisika. Tiap siklus 

terdiri dari empat tahapan kegiatan yaitu tahapan perencanaan (planning), 

tindakan (action), observasi (observation), serta refleksi (reflection). 
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Skema prosedur penelitian tindakan kelas disajikan dalam Gambar 3.1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Skema Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

(Diadopsi dari Suwandi 2010:28) 

 Terselesaikan 

Perencanaan II : Identifikasi masalah 

kemampuan berpikir kritis siklus I  

belum maksimal.  Perumusan 

pembelajaran kooperatif tipe  NHT 

berbasis Problem Solving untuk melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa oleh 

guru dengan LKS  

Refleksi II : Analisis data dilanjutkan 

refleksi terhadap dampak pelaksanaan 

tindakan yang dilaksanakan  

Refleksi I : Analisis data (tes hasil 

belajar kemampuan berpikir kritis dan 

lembar observasi afektif dan 

psikomotorik) dilanjutkan refleksi 

terhadap dampak pelaksanaan 

tindakan.  

Pelaksanaan II : Pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe  NHT berbasis Problem Solving  

menggunakan eksperimen rangkaian seri dan 

paralel resistor disertai perbaikan untuk 

mengantisipasi hambatan yang teridentifikasi 

pada siklus I.  

 

 Pengamatan II : Pengamatan dan perekaman 

seluruh proses belajar mengajar oleh peneliti, 

kemudian dievaluasi untuk dijadikan landasan 

refleksi II. 

 

SIKLUS II 

Permasalahan : 

 Pembelajaran kurang variatif,  

siswa pasif, mudah merasa bosan. 

 Hasil belajar belum optimal. 

 Kemampuan berpikir kritis rendah 

rendahrendah 

Perencanaan I : Perumusan 

pembelajaran kooperatif tipe  NHT 

berbasis Problem Solving, membuat 

perangkat pembelajaran dan kisi-kisi 

evaluasi 

Pelaksanaan I : Pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe  NHT berbasis Problem Solving  

oleh guru dengan metode demonstrasi pada 

materi hukum Ohm. sedangkan peneliti 

sebagai pengamat. 

Pengamatan I : 

Perekaman data kemudian dievaluasi untuk 

dijadikan landasan refleksi I.  

SIKLUS I 

Belum terselesaikan 
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Langkah-langkah yang ditempuh pada setiap siklus dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan observasi awal 

untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Identifikasi masalah 

yang dihadapi siswa yaitu hasil ulangan harian mata pelajaran fisika materi 

sebelumnya atau nilai Ujian Tengah semester satu belum memenuhi KKM. 

Indikasi masalah yang dihadapi oleh guru yaitu mengenai metode pembelajaran 

yang biasa dilakukan, fasilitas di labolatorium, dan situasi pembelajaran di kelas. 

Menyusun perangkat pembelajaran seperti Silabus,  Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, dan Lembar Kerja Siswa. Pada siklus satu menggunakan metode 

demonstrasi, sedangkan siklus dua menggunakan metode eksperimen. 

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes uraian yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis siswa dan lembar penilaian berpikir kritis,serta lembar 

observasi afektif dan psikomotorik. Menyusun kisi-kisi soal uji coba serta 

melakukan analisis soal uji coba. 

Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pelaksanaan skenario 

pembelajaran yang sesuai RPP dan mengerjakan LKS yang berisi permasalahan 

yang disusun sedemikian rupa untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. 

Tindakan yang dilakukan guru adalah orientasi siswa pada masalah, 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, membimbing jalannya diskusi kelas, menganalisis dan 
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mengevaluasi proses belajar mengajar. Di setiap akhir siklus, guru memberikan 

tes untuk mengetahui hasil belajar kognitif dan berpikir kritis siswa. Pada saat 

yang bersamaan peneliti bertindak sebagai pengamat (observer) yang melakukan 

observasi terhadap berpikir kritis, hasil belajar psikomotorik, dan afektif siswa.  

Pengamatan (Observing) 

Pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati dan merekam segala peristiwa 

yang terjadi selama tindakan untuk memantau sejauh mana efek tindakan 

pembelajaran NHT berbasis Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. Pada kegiatan pengamatan ini dilakukan perekaman data mengenai hasil 

belajar kognitif, kemampuan berpikir kritis siswa yang meliputi : mengamati, 

menghipotesis, merancang penyelidikan, mengukur, mengklasifikasi, 

menyimpulkan, menginterpretasi data, menganalisis, dan mengevaluasi. Hasil 

belajar afektif yang meliputi : kehadiran di kelas, tanggung jawab, bekerja sama, 

dan toleransi. Hasil belajar psikomotorik yang meliputi : mengambil alat 

percobaan, merangkai alat, melakukan percobaan, mengkomunikasikan hasil, dan 

menyimpulkan. 

Refleksi (Reflecting) 

Kegiatan refleksi pada penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis 

data yang telah diperoleh dari siklus I untuk mengetahui berhasil atau tidaknya 

tindakan yang dilakukan. Hasil refleksi ini dijadikan acuan untuk memperbaiki 

kinerja guru dan melakukan revisi terhadap perencanaan yang akan dilaksanakan 

pada siklus II.  
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Jika kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus II belum meningkat, maka 

akan dilakukan tindakan pada siklus berikutnya. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan dua teknik 

pengumpulan data. Sugiyono (2009: 308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. 

3.4.1. Jenis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu hasil 

tes kemampuan berpikir kritis yang merupakan hasil belajar kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa. 

3.4.2. Cara Pengambilan Data 

Cara pengambilan data disesuaikan dengan jenis data yang diambil, data 

tentang kemampuan berpikir kritis siswa diambil melalui lembar penilaian kriteria 

kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan dalam LKS dan soal evaluasi. 

Data hasil belajar kognitif siswa diambil melalui soal evaluasi yang diberikan 

pada setiap akhir siklus. Data hasil belajar psikomotorik dan afektif siswa diambil 

melalui lembar observasi. 

a. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2009: 221). Dokumentasi dilakukan 
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untuk memperoleh daftar nilai siswa yang termasuk dalam subyek penelitian yaitu 

nilai siswa kelas X-1 SMA N 1 Rembang Purbalingga. 

b. Tes 

 Tes merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat mengukur. 

Menurut Arikunto (2006: 150) tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.  

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif 

dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mempelajari materi, berupa soal – 

soal uraian. Beberapa nomor tes uraian yang digunakan  mengandung indikator 

berpikir kritis yang meliputi merancang penyelidikan, mengklasifikasi, 

menyimpulkan, menginterpretasi data, menganalisis, dan mengevaluasi. 

Sebuah tes yang baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan 

tes, diantaranya adalah validitas dan realibilitas. Untuk menganalisis soal tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Uji validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2006: 168). Instrumen dapat 

dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang diinginkan. Instrumen yang 

valid mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya jika instrumen tidak valid, 

maka instrumen tersebut mempunyai validitas yang rendah. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur validitas suatu instrumen adalah rumus korelasi 

product moment (Arikunto, 2006: 170). 
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Adapun rumus untuk mengukur validitas adalah sebagi berikut : 

    
 ∑    (∑ )(∑ )

√*( ∑  )  (∑  )+ *  ∑   (∑  )+
 

  Keterangan: 

     rxy = koefisien korelasi antara X dengan Y 

X   = skor tiap item 

     Y   = skor total  

N   = jumlah subjek/peserta didik yang diteliti 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r 

pada table product moment dengan taraf signifikansi 5% suatu butir dikatakan 

valid jika harga         >        (Arikunto, 2007: 75).  

Dari hasil analisis uji coba, untuk soal siklus I dan II, masing – masing 

dari jumlah seluruh soal 33 soal diperoleh 20 butir soal yang valid dan 13 butir 

soal yang tidak valid. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

Uji Reliabilitas tes 

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan alat evaluasi dalam mengukur. 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap (Arikunto, 2007: 86). Tetapi jika hasilnya berubah-ubah maka 

dapat dikatakan tidak berarti, sehingga pengertian reliabilitas tes berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal tes bentuk 

uraian adalah rumus alpha, yaitu: 
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Keterangan:  

 r11  = reliabilitas yang dicari 

 ∑  
    = jumlah varians skor tiap-tiap item 

   
  = varians total 

 n =  banyaknya butir soal
 
 

Rumus varians butir soal, yaitu 

  
  

∑   
(∑ ) 

 

 
   (Arikunto, 2007 :110) 

Keterangan: 

  ∑   = jumlah butir soal 

  ∑    = jumlah kuadrat butir soal 

  N       = banyak subyek pengikut tes  

Kriteria pengujian reliabilitas yaitu setelah didapatkan harga    , 

kemudian harga    tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment pada 

tabel. Jika         >        maka item tes yang di uji cobakan reliabel (Arikunto, 

2007 :112). 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan bahwa     adalah 

0,8119 pada siklus I dan 0,972 pada siklus II. Sedangkan untuk        dengan 

jumlah peserta sebanyak 35 dan taraf kesalahan 5 % didapatkan sebesar 0,334. 

Hal ini didapatkan bahwa            sehingga soal merupakan soal yang 

reliable. Perhitungan reliabel soal disajikan pada lampiran 9. 
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Taraf Kesukaran Soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 

indeks kesukaran (Arikunto, 2007:207). Besarnya indeks kesukaran antara 0,0 

sampai 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan 

indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 

1,0 menunjukkan bahwa soalnya mudah. Soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau terlalu sukar.    

Teknik perhitungan tingkat kesukaran butir soal uraian adalah dengan 

menghitung berapa persen testi yang gagal menjawab benar atau ada di bawah 

batas lulus (passing grade) untuk tiap-tiap item. Rumus yang digunakan adalah: 

    
                       

                  
     ,  (Arifin, 1991: 135). 

Interpretasi nilai tingkat kesukaran itemnya dapat digunakan tolak ukur 

sebagai berikut : 

1) Jika jumlah testi yang gagal ≤ 27%, termasuk mudah.  

2) Jika 27% < jumlah testi yang gagal ≤ 72%, termasuk sedang. 

3) Jika jumlah testi yang gagal > 72%, termasuk sukar. 

Batas lulus ideal adalah 6 untuk skala 0-10. 

Dari hasil analisis soal uji coba yang terdiri dari 18 soal pada siklus I dan 

15 soal ada siklus II, soal siklus I diperoleh 6 butir soal mudah, 8 butir soal yang 

sedang, dan 4 butir soal sukar. Sedangkan uji coba soal siklus II diperoleh 5 butir 

soal mudah, 8 butir soal sedang, dan 2 butir soal sukar. Sebagai contoh 

perhitungan dapat dilihat pada tabel perhitungan taraf kesukara Lampiran 9. 
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Daya Pembeda 

Perhitungan daya beda soal digunakan untuk membedakan siswa yang 

pandai dengan siswa yang kurang pandai. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung daya beda dari tiap butir soal adalah sebagai berikut : 

    
 ̅     ̅   

         
  , (Arifin, 2009: 133) 

Keterangan 

DP = daya beda 

 ̅    = rata-rata dari kelompok atas 

 ̅    = rata-rata dari kelompok bawah 

Skor maks = skor maksimum  

Kriteria daya pembeda soal : 

0,40 ke atas = sangat baik 

0,30 - 0,39 = baik 

0,20 – 0,29 = cukup, soal perlu diperbaiki 

0,19 ke bawah = kurang baik, soal harus dibuang 

Dari hasil analisis, soal siklus I diperoleh 6 soal kurang baik, 3 soal cukup, 

7 soal baik, dan 2 soal amat baik. pada siklus II diperoleh 4 soal kurang baik, 5 

soal cukup, 3 soal baik,  dan 2 soal amat baik. perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

c. Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu untuk mengukur 

kemampuan mengevaluasi siswa saat diskusi kelas, lembar observasi kemampuan 

afektif, dan lembar observasi kemampuan psikomotorik siswa. Lembar observasi 
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menggunakan skala nilai 1 sampai 3. Skala tersebut juga digunakan untuk menilai 

LKS sebagai alat untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22, 23, dan 24. 

Lembar observasi pada penelitian ini telah dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing sehingga sudah memenuhi syarat suatu alat evaluasi yang baik. 

 

3.5. Analisis Data Penelitian 

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data kuantitatif. Oleh 

karena itu, analisis data yang dilakukan berupa analisis kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh melalui tes dan lembar observasi. Langkah-langkah analisis 

data adalah sebagai berikut: 

 Kemampuan Berpikir Kritis 

Untuk mengetahui nilai kemampuan berpikir kritis siswa, digunakan tiga 

alat ukur, yang pertama adalah lembar penilaian kemampuan berpikir kritis 

dengan rentang skala 1 sampai 3, ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis yang tertuang dalam LKS. Alat untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis yang kedua adalah dengan menggunakan tes uraian. Sedangkan 

yang ketiga adalah lembar observasi untuk mengukur kemampuan mengevaluasi 

siswa saat proses diskusi kelas berlangsung. Penilaian berpikir kritis setiap 

indikatornya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis  

Indikator berpikir kritis Penilaian 

Mengamati LKS    

Menghipotesis LKS  

Merancang penyelidikan LKS + Soal Evaluasi 

Mengukur  LKS  

Mengklasifikasi LKS + Soal Evaluasi  

Menyimpulkan LKS + Soal Evaluasi 

Menginterpretasi data LKS + Soal Evaluasi 

Menganalisis LKS + Soal Evaluasi  

Mengevaluasi observasi + Soal 

Evaluasi 

 Untuk menghitung prosentase berpikir kritis dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

100



maksimalskor

diperolehyangskor
Nilai %                

Kemampuan berpikir kritis dibedakan mejadi 4 kategori : 

81,25 100 x  = kategori sangat kritis. 

62,50 25,81 x  = kategori kritis 

43,75 50,62 x   = kategori kurang kritis 

25,00 75,43 x  = kategori sangat kurang kritis 

Dengan x adalah nilai yang diperoleh (Ali, 2003: 184)  

Prosentase Ketuntasan Belajar  Klasikal 

Prosentase ketuntasan belajar klasikal siswa dihitung dengan 

menggunakan rumus deskriptif persentase sebagai berikut. 

                      %100% 
N

n
     (Sudjana, 2002:184) 

 

 



49 
 

 

Keterangan :  

      %   = persentase 

       n    = jumlah siswa yang tuntas secara klasikal 

       N   = jumlah seluruh siswa 

Nilai Rata-Rata Siswa 

 Nilai rata-rata siswa dicari dengan menggunakan rumus : 

  ̅  
∑ 

 
  ,      (Sudjana, 2002: 109) 

        Keterangan : 

 ̅ : nilai rata-rata 

∑   : jumlah nilai seluruh 

N    : banyaknya siswa 

Dengan rentang ketuntasan siswa sebagai berikut : 

 ̅         = belajar belum tuntas 

 ̅         = belajar tuntas 

Uji Gain 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis, dari satu siklus 

ke siklus berikutnya digunakan faktor Hake sebagaimana disebutkan dalam 

Wiyanto ( 2008:86) sebagai berikut: 

           




awal

awalakhir

x

xx
g

%100
                                           

Keterangan : 

<g>   > 0,7%          = kategori peningkatan tinggi  

0, 3 %   <g>   0.7%   = kategori peningkatan sedang  
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<g>  < 0,3 %        = kategori peningkatan  rendah 

3.6. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan pembelajaran untuk aspek kemampuan berpikir atau 

kemampuan kognitif siswa dapat diketahui dari hasil tes, yaitu jika hasil belajar 

siswa mencapai 65% secara individual dan 85% secara klasikal. Untuk penilaian 

aspek afektif dan psikomotorik, seorang siswa dikatakan tuntas belajar jika hasil 

belajar siswa mencapai 75% secara individual dan ketuntasan klasikal 75%. 

(Mulyasa, 2006: 256-257). 

Indikator keberhasilan ini dapat dikatakan berhasil dengan adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kritis, hasil belajar kognitir, afektif, dan 

psikomotorik siswa secara signifikan setiap siklusnya baik secara klasikal maupun 

individu. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.     Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.1.1 Pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together Berbasis Problem Solving  

 

            Pelaksanaan  pembelajaran dengan model Numbered Heads Together 

berbasis Problem Solving pada materi listrik dinamis ditunjang dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan model Numbered Heads 

Together serta LKS berisikan permasalahan agar dipecahkan siswa (solve). 

Langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together berbasis Problem Solving adalah sebagai berikut : 

Pertama : kelas dibagi menjadi delapan kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 orang (secara heterogen). Kemudian tiap kelompok 

diberi nama awal A sampai H. Tiap anggota kelompok diberi nomor, sehingga 

tiap anak mempunyai nomor yang berbeda dari A1 sampai H4. Kemudian setiap 

anak memasang nomor mereka masing-masing yang dipasang di dada agar bisa 

terlihat oleh guru dan teman yang lain.  

Kedua : setiap anak dalam kelompok diberi LKS yang memuat 

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa untuk berhipotesis dan 

merancang penyelidikan. Kemudian dengan dibimbing oleh guru siswa 

mengamati demonstrasi atau eksperimen dalam LKS. Setelah itu siswa berdiskusi 
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kelompok untuk menyelesaikan LKS. LKS telah didesain sedemikian rupa untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Setiap siswa harus bertanggung 

jawab terhadap setiap permasalahan dalam LKS tersebut, karena siswa akan 

ditunjuk secara acak untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok.  

Ketiga : setelah diskusi kelompok selesai, maka dilanjutkan diskusi kelas 

dengan dibimbing oleh guru. Guru menunjuk siswa dengan menyebutkan 

nomornya secara acak untuk maju mempresentasikan jawaban atas permasalahan 

pada LKS. Kemudian guru mempersilahkan siswa lain untuk menanggapinya. 

Begitu seterusnya sampai semua permasalahan dalam LKS terjawab. Setelah 

diskusi kelas selesai semua LKS dikumpulkan kepada guru, baru kemudian guru 

meluruskan konsep-konsep yang masih salah dalam diskusi kelas tadi. Hal ini 

dimaksudkan agar LKS tersebut masih murni pemikiran siswa sebelum mendapat 

konsep yang sebenarnya untuk dijadikan salah satu penilaian dari indikator 

berpikir kritis.  

Keempat : setelah proses pembelajaran selesai, siswa mengerjakan soal 

evaluasi kognitif termasuk didalamnya adalah soal untuk menilai kemampuan 

berpikir kritis.  

 Langkah pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis. Pembelajaran dengan Numbered Heads Together dilakukan dengan 

menunjuk siswa secara acak untuk maju menyelesaikan permasalahan saat diskusi 

kelas, sehingga hal ini akan melatih siswa untuk bertanggung jawab atas 

permasalahan dalam LKS. Dengan demikian siswa benar-benar aktif dalam 

diskusi kelompok untuk berfikir bersama dalam menyelesaikan LKS. 
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Pembelajaran yang demikian akan membuat siswa bertukar pendapat antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga kemampuan berpikir kritis dapat meningkat. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan Hassoubah (2002: 111) bahwa salah satu ciri 

orang yang berpikir kritis akan selalu mencari dan memaparkan hubungan antara 

masalah yang didiskusikan dengan masalah atau pengalaman lain yang relevan. 

Pembelajaran berbasis Problem Solving yang diterapkan pada 

pembelajaran tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kemampuan berpikir kritis dilatih melalui kegiatan penyelidikan pemecahan 

masalah yang tertuang dalam Lembar Kerja Siswa (LKS). Setiap pertanyaan 

dalam LKS disesuaikan dengan kemampuan berpikir yang dilatihkan dan 

diurutkan secara sistematis sesuai dengan konsep materi yang diberikan. 

Pertanyaan di dalam LKS mengarah pada pembuatan hipotesis, merencanakan 

penyelidikan, mengamati, mengukur, mengklasifikasi data yang diperoleh, 

menganalisis data, menginterpretasi data, membuat kesimpulan berdasarkan 

percobaan yang telah dilakukan dan mengevaluasi hasil percobaan. Oleh karena 

itu, model pembelajaran yang demikian akan menuntut siswa aktif berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKS, sehingga kemampuan berpikir 

kritis mereka dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Dwijananti & 

Yulianti (2010) menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berdasarkan 

masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa fisika Unnes 

pada mata kuliah fisika lingkungan. Dengan demikian pembelajaran Numbered 

Heads Together berbasis Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 
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4.1.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

Hasil pengamatan kemampuan berpikir kritis siswa dari siklus I dan siklus 

II disajikan pada Tabel 4.1. Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 

27 dan Lampiran 32. Penilaian kemampuan berpikir kritis diambil dari LKS. Pada 

kemampuan merancang penyelidikan, mengklasifikasi, menyimpulkan, 

menginterpretasi data, menganalisis dan mengevaluasi diambil dari LKS dan tes 

evaluasi.  

Tabel 4.1 Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Siklus I dan II  

 

Aspek Kemampuan Berpikir Kritis 
Skor (%) 

Siklus I Siklus II 

Mengamati 80,81 90,91 

Menghipotesis 72,73 89,90 

Merancang penyelidikan 63,64 71,79 

Mengukur  77,78 92,93 

Mengklasifikasi 78,35 90,91 

Menyimpulkan 71,43 88,15 

Menginterpretasi Data 78,48 87,88 

Menganalisis 66,29 79,03 

Mengevaluasi 62,77 75,76 

 

Persentase Rata-rata           72,07 84,28 

Rata-rata Kelas           72,07 84,28 

Ketuntasan Klasikal           78,79 100 

Gain score ‹g›   0,43 

 

Tabel 4.2 Kategori Kemampuan Berpikir Kritis 

Kategori 
Presentasi Siswa 

Siklus I (%) Siklus II (%) 

Sangat Kritis 12,12 60,61 

Kritis 66,67 39,39 

Kurang Kritis 21.21 0 

Tidak kritis 0 0 
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Berdasarkan Tabel 4.1 kemampuan berpikir kritis mengalami peningkatan 

yaitu dengan nilai gain (g) sebesar 0,43. Menurut Savinainen & Scott kriteria gain 

jika 0,3 ≤ g ≤0,7 adalah sedang (Wiyanto, 2008: 86). Setiap indikator kemampuan 

berpikir kritis juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarekan siswa mengerjakan 

LKS yang telah didesain berisi permasalahan tentang materi yang diajarkan 

sedemikian rupa. Kemampuan menghipotesis dilatihkan di awal LKS yang berisi 

permasalahan awal, kemudian siswa dilatih menyiapkan alat percobaan yang 

membutuhkan kemampuan mengklasifikasi. Siswa dilatih  merancang 

penyelidikan, memasang komponen dan menghubung-hubungkan rangkaian 

percobaan hukum Ohm pada siklus I. Siswa melakukan percobaan dan mengamati 

dari awal sampai akhir kemudian mencatat hasil percobaan. Untuk mengungkap 

kemampuan siswa dalam mengamati, siswa diajak secara langsung mengamati 

obyek yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari yaitu 

mengamati percobaan hukum Ohm pada siklus I dengan demonstrasi, serta 

percobaan rangkaian seri dan paralel pada siklus II. Pada aspek kemampuan 

mengukur, siswa membandingkan obyek pada satuan perubahan tertentu yaitu 

mengukur arus listrik yang mengalir pada resistor dengan menggunakan 

amperemeter yang disusun seri dengan resistor, mengukur tegangan pada resistor 

dengan menggunakan voltmeter yang disusun secara paralel dengan resistor. 

Siswa dilatih membaca nilai pada skala amperemetere dan voltmeter. Kegiatan 

siswa selanjutnya adalah menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengevaluasi 

hasil percobaan, sesuai atau tidak hipotesis yang diuraikan siswa sebelum 

melakukan percobaan. Dengan demikian kemampuan berpikir siswa akan 
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meningkat. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Fisher (1993: 4) bahwa 

berpikir kritis adalah mode berpikir, sehingga untuk meningkatkannya diperlukan 

berbagai substansi atau masalah agar si pemikir meningkatkan kualitas 

pemikirannya dengan menangani secara terampil strukur-struktur yang melekat 

dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual padanya.   

 Pada siklus I kemampuan merancang penyelidikan, menganalisis, dan 

mengevaluasi masih rendah. Ketuntasan klasikalnya pun belum tuntas. Hal ini 

dikarenakan siswa masih belum terbiasa dengan model pembelajaran yang 

dilakukan. Selain itu pembelajaran pada siklus I menggunakan metode 

demonstrasi pada materi hukum Ohm, tidak semua anak melakukan percobaan 

sehingga kemampuan merancang penyelidikannya rendah. Demikian juga dalam 

menjawab pertanyaan di LKS, siswa merasa sulit dan ragu-ragu menjawab 

pertanyaan dan melakukan kegiatan sesuai dengan LKS sehingga kemampuan 

menganalisis dan mengevaluasinya masih rendah. Untuk meningkatkan hal 

tersebut, pada siklus II guru menggunakan metode eksperimen agar semua siswa 

dapat mengalami sendiri percobaan seri dan paralel resistor. 

Pada siklus II kemampuan berpikir kritis siswa dikatakan tuntas karena 

ketuntasan klasikal diatas 75%. Pelaksanaan model Numbered Heads Together 

berbasis Problem Solving pada siklus dua telah sesuai rencana. Kegiatan 

pembelajaran menggunakan metode eksperimen rangkaian seri dan paralel. Pada 

pertemuan pertama, siswa melakukan eksperimen rangkaian seri resistor, 

sedangkan untuk rangkaian paralel dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dengan 

adanya kegiatan eksperimen pada setiap kelompok, setiap anak bekerja sangat 
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aktif dalam melakukan percobaan. Siswa sudah mulai terbiasa dengan strategi 

pembelajaran yang diterapkan dan pembiasaan berpikir kritis dalam memecahkan 

masalah di setiap pembelajaran, sehingga pada siklus dua pembelajaran dapat 

lebih lancar dibanding siklus satu. Siswa lebih aktif dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran dan diskusi walaupun masih dengan bimbingan dari guru. 

Penerapan pembelajaran Numbered Heads Together berbasis Problem 

Solving pada pokok bahasan listrik dinamis terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kemampuan 

berpikir kritis yang meningkat secara signifikan, serta ketuntasan klasikal yang 

telah mencapai 85% dan secara individual sudah melebihi 65%. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian Lisa & Snyder (2008) yang menunjukkan bahwa proses 

pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, siswa tidak 

hanya mengingat pelajaran tapi berusaha memecahkan masalah sehingga dengan 

kemampuan berpikir kritisnya mereka dapat memecahkan masalah yang 

sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari seperti dikutip dalam hasil penelitiannya 

sebagai berikut: 

“Students may initially resist instructional questioning techniques if they 

previously have been required only to remember information and not think 

about what they know. They may struggle with assessment questions that are 

not taken verbatim from the book. However, by encouraging students 

throughout the process and modeling thinking behaviors, students' critical 

thinking skills can improve. The effort is worth the reward: students who can 

critically think for themselves and solve real-world problems”. 

 

 Dalam penelitian ini, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa juga  

ditunjang dengan peningkatan hasil belajar kognitif dan hasil belajar 

psikomotorik. 
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4.1.3 Hasil Belajar Kognitif 

Hasil  belajar kognitif siswa disajikan pada Tabel 4.3. Perhitungan 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 28 dan Lampiran 33. 

Tabel 4.3. Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I dan II 

Keterangan 
Sebelum 

Tindakan 
Siklus I Siklus II 

Nilai Tertinggi 75 88,89 100 

Nilai Terendah 46 35 66 

Nilai Rata-rata 63,48 70,08 82,97 

Ketuntasan 

Klasikal(%) 

51,5 72,73 90,91 

Gain score ‹g›    0,2                         0,43 

  

Berdasarkan uji gain untuk mengetahui peningkatan antara hasil belajar 

kognitif siswa dari kondisi awal yaitu nilai ulangan mid semester 2 dengan siklus 

I diperoleh faktor Hake ‹g›  sebesar 0,2. Peningkatan ini tergolong rendah karena 

‹g›  <0,3. Pada uji peningkatan nantara siklus I dengan siklus II diperoleh faktor 

Hake ‹g›  sebesar 0,43. peningkatan ini tergolong sedang karena 0,3 <‹g›  <  0,7. 

Kedua hasil peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan dari siklus I ke siklus II. Hasil belajar kognitif ini di 

peroleh dari tes evaluasi yang terdiri dari soal mengenal (C1), pemahaman (C2), 

penerapan atau aplikasi (C3), soal analisis (C4), soal sintesis (C5), dan soal 

evaluasi (C6) yang diberikan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa.  

Peningkatan hasil belajar kognitif dikarenakan perubahan model 

pembelajaran konvensional ke pembelajaran Numbered Heads Together berbasis 

Problem Solving. Siswa melakukan penyelidikan terhadap permasalahan nyata 
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yang dilakukan bersama teman kelompoknya membuat siswa lebih mudah 

memahami suatu materi pelajaran, karena siswa mampu menemukan konsep 

secara mandiri berdasarkan fakta-fakta yang konkrit yang dijumpai saat 

melakukan percobaan. Kegiatan seperti ini, akan membawa kemampuan kognitif 

siswa menjadi lebih baik, karena siswa terlibat dalam memperoleh pengetahuan 

melalui pengetahuan langsung dan bukan hanya sekedar mendengar maupun 

menerima pengetahuan atau informasi dari apa yang disampaikan oleh guru. Hal 

ini merupakan salah satu prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah sesuatu 

yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa (Isjoni 2011 : 14). Artinya 

siswa belajar dengan melakukan sendiri akan memberi  hasil yang optimal. 

Dengan demikian dalam proses pembelajaran, siswa tidak pasif menerima begitu 

saja apa yang diberikan guru dalam pembelajaran, melainkan siswa membangun 

dan mengembangkan konsep dan prinsip yang telah dipelajarinya. 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada penelitian ini, membuktikan bahwa 

pembelajaran Numbered Heads Together berbasis Problem Solving dapat 

digunakan sebagai salah satu model untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hasil penelitian ini ditunjang dengan hasil penelitian Lago & Nawang 

(2007) bahwa pembelajaran Numbered Heads Together dapat meningkatkan 

prestasi belajar kimia siswa sebagaimana disebutkan dalam jurnalnya sebagai 

berikut: 

“Learning method using the Number-Heads- Together model significantly 

increased the achievement of the students in chemistry, the students’ self-

efficacy in learning, and attitude towards chemistry in comparison to lecture-

discussion method”. 
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4.1.4 Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif yang diperoleh siswa disajikan pada Tabel 4.4 dan 

Tabel 4.5. Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 29 dan Lampiran 

34. 

Tabel 4.4. Nilai Afektif Siswa Siklus I Dan Siklus II 

 

Aspek Afektif 
Skor (%) 

Siklus I Siklus II 

Kehadiran di Kelas 97,98 97,98 

Tanggung Jawab 63,64 80,81 

Bekerja Sama 64,65 81,82 

Toleransi 66,67 76,77 

 

            Tabel 4.5. Analisis Hasil Belajar Afektif Siswa Siklus I dan II 

 

Keterangan Siklus I Siklus II 

Nilai tertinggi 91,67 100 

Nilai terendah 50 75 

Rata-rata Kelas 70,45 87,88 

Ketuntasan Klasikal 81,82 100  

Gain score (g) 0,5 

 

Berdasarkan hasil perhitungan peningkatan uji gain diperoleh faktor Hake 

‹g›  sebesar 0,5. Hasil ini tergolong sedang karena 0,3 < ‹g›  < 0,7. Hasil uji gain 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar afektif siswa mengalami peningkatan yang 

signifikan dari siklus I ke siklus II. 

Aspek afektif pada penelitian ini sudah tuntas karena ketuntasan klasikal 

sudah mencapai 85%. Aspek afektif ini menggambarkan bahwa selama proses 

pembelajaran Numbered Heads Together berbasis Problem Solving membuat 

siswa menjadi aktif menggali kemampuan dan menemukan konsep sendiri. Siswa 
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aktif bekerjasama dalam melakukan percobaan secara kelompok, selain itu sikap 

toleransi siswa juga meningkat, siswa memperhatikan ketika teman 

menyampaikan pendapat dan saling menanggapi pendapat baik saat diskusi 

kelompok maupun diskusi kelas, sehingga proses pembelajaran berjalan sangat 

baik. Aspek lain dalam penilaian afektif adalah tanggung jawab yang juga siswa 

juga sudah meningkat dari siklus I ke siklus II. Dengan pembelajaran Numbered 

Heads Together sangat menuntut penguasaan siswa terhadap materi yang sedang 

dipelajari, karena dengan penunjukan secara acak pada model NHT, siswa harus 

paham materi agar dapat menampilkan penampilan terbaiknya di depan kelas.  

Hal ini mempengaruhi proses peningkatan potensi kemampuan berpikir 

kritis pada masing-masing siswa. Dengan sikap yang baik, bertanggung jawab, 

bekerjasama, dan bertoleransi tinggi maka proses pemecahan masalah menjadi 

mudah, materi yang dipelajari mampu diserap secara optimal sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sartorelli sebagaimana dikutip dalam Hassoubah (2007: 111-112) yang 

menyatakan bahwa beberapa ciri orang berpikir kritis yaitu: menerima  pandangan 

dan saran untuk mengembangkan ide baru, mendengarkan dengan hati-hati, 

mendengarkan dengan pikiran terbuka, serta bersikap sopan. 

 

4.1.5 Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik yang diperoleh siswa disajikan pada Tabel 4.6 

dan Tabel 4.7. Perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 30 dan 

Lampiran 35. 
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Tabel 4.6. Nilai Psikomotorik Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Aspek Psikomotorik 
Skor (%) 

Siklus I Siklus II 

Menyiapkan Alat Percobaan 79,80 100 

Merangkai Alat Percobaan 67,68 84,85 

Membaca Hasil Pengukuran 71,72 75,76 

Menyimpulkan 71,72 93,94 

Pelaporan 72,22 79,94 

 

Tabel 4.7. Analisis Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Siklus I dan II 

 

Keterangan Siklus I Siklus II 

Nilai tertinggi 83,33 100 

Nilai terendah 66.67 83,33 

Rata-rata Kelas 73,3 87 

Ketuntasan Klasikal 75,8 100  

Gain score (g) 0,5 

 

Berdasarkan hasil perhitungan peningkatan uji gain diperoleh faktor Hake 

‹g›  sebesar 0,5 yang tergolong sedang. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I 

dikatakan belum tuntas karena menggunakan metode demonstrasi hukum Ohm, 

hanya ada beberapa anak saja yang melakukan percobaan di depan kelas, 

sedangkan yang lain mengamati demonstrasi tersebut. Sehingga kemampuan 

psikomotorik siswa belum  optimal. Untuk mengatasinya guru merubah metode 

pembelajaran pada siklus II yaitu dengan eksperimen sehingga siswa terlibat 

langsung dalam percobaan. 

Hasil belajar psikomotorik pada siklus II telah meningkat karena 

menggunakan metode eksperimen, siswa sangat antusias dalam melakukan 

percobaan yang belum mereka dapatkan serta siswa lebih percaya diri, tidak ragu, 

dan aktif dalam percobaan jika dibandingkan ketika pembelajaran pada siklus I.  
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Aspek psikomotorik ini juga sangat mendukung kemampuan berpikir kritis 

siswa, karena dalam penilaian psikomotorik ada aspek merancang penyelidikan 

dan mengukur yang merupakan beberapa aspek masuk dalam kemampuan 

berpikir kritis. Jadi peningkatan aspek psikomotorik dari siklus I ke siklus II 

sangat mendukung data peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dari siklus I 

ke siklus II. 

 

4.2 Kelemahan Dalam Penelitian 

Kelemahan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah waktu yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran dengan Numbered Heads Together berbasis 

Problem Solving lebih banyak dari pada pelaksanaan waktu pembelajaran semula, 

terutama dalam waktu eksperimen dan diskusi sehingga waktu pembelajaran 

kurang mencukupi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

 Pelaksanaan model pembelajaran Numbered Heads Together berbasis 

Problem Solving diterapkan pada siswa SMA N 1 Rembang Purbalingga pada 

sub pokok bahasan listrik dinamis. Siswa dibagi menjadi delapan kelompok, 

masing – masing siswa mendapatkan nomor individu, kemudian diberikan 

permasalahan dalam LKS yang mendorong siswa untuk mengajukan hipotesis 

dan memecahkannya (solve), kemudian siswa melakukan penyelidikan dan 

melakukan diskusi dengan model Numbered Heads Together, sehingga 

akuntabilitas individu sangat ditonjolkan, setiap siswa bertanggung jawab 

atas permasalahan dalam setiap kelompok, siswa dapat  mengkonstruksi 

sendiri pengetahuanya sebagai hasil kolaborasi.  

 Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together berbasis 

Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan faktor Hake (gain) sebesar 0,43. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan persentase rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa dari siklus I 

ke siklus II. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa ditunjang dengan 

peningkatan hasil belajar kognitif dan psikomotorik serta afektif siswa. 
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5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis setelah penelitian ini 

dilaksanakan yaitu: 

 Dalam pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together berbasis Problem Solving dibutuhkan waktu yang cukup 

lama, sehingga guru harus mendesain LKS agar waktunya tepat. Guru harus 

membatasi waktu untuk siswa dalam berdiskusi atau mengadakan 

penyelidikan dan sehingga materi dapat disampaikan dengan tuntas.  

 Pemberian pengarahan kepada siswa tentang cara merangkai alat percobaan 

dan cara membaca alat ukur sebaiknya disampaiakan sebelum model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together berbasis Problem 

Solving dilaksanakan agar pembelajaran dapat berlangsung tepat waktu, 

lancar dan sesuai skenario dalam RPP. 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA SIKLUS 1 

Indikator Aspek 

yang 

dinilai 

Kemampuan 

berpikir kritis 

No soal Jawaban 

Memformulasikan 

besaran kuat arus 

dalam rangkaian 

tertutup sederhana 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengklasifikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghipotesis  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebuah lampu bohlam kecil 

bertuliskan 3V / 0.3 A. 

Menyatakan apakah angka 3V, 0.3A ?  

2. Diketahui berbagai alat sebagai 

berikut:  

 Amperemeter 

 Voltmeter 

 Multimeter 

 Galvanometer 

 Ohmmeter 

Alat apa sajakah yang dapat 

digunakan untuk mengukur besaran 

dibawah ini? 

Arus  Tegangan  

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

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

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

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

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

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

 

3. Sebuah senter terdiri dari 4 baterai. 

Jika jumlah baterai dikurangi menjadi 

2, bagaimana nyala lampu dari 

sebelumnya? Mengapa demikian? 

 

 

4. 2 buah lampu identik A dan B 

(mempunyai hambatan sama). Jika 

lampu A dihubungkan dengan 1 

1. Tegangan, dan arus listrik. Lampu 

akan menghasilkan arus 0.3 A 

ketika dipasang pada sumber 

tegangan 3V. Lampu tidak boleh 

dipasang pada tegangan melebihi 

3V. 

 

 

2.  

Arus  Tegangan  

Amperemeter 

Multimeter  

Galvanometer  

voltmeter 

multimeter  

Galvanometer 

 

3. Nyala lampu setelah jumlah 

baterai dikurangi akan semakin 

redup dari pada sebelumnya, 

karena tegangannya berkurang, 

sehingga arus yang mengalir 

semakin kecil. 

 

 

 

 

4. Lampu yang menyala lebih terang 

adalah lampu B karena baterai 

yang diguakan lebih 

L
am

p
iran

 1
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C2 

 

 

Mengamati  

 

 

baterai dan lampu B dihubungkan 

dengan 2 baterai, lampu manakah 

yang menyala lebih terang?mengapa? 

 

5. Amatilah gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, apakah kedua 

lampu menyala? Berikan alasanmu! 

banyak,berarti tegangannya lebih 

besar, dan arus yang mengalir 

pada B lebih bessar dari A. 

5. Tidak, karena saklar tidak 

terhubung. 

Menentukan 

hubungan antara 

tegangan (v), arus 

listrik (I), dan 

hambatan (R) pada 

hukum Ohm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Mengukur, 

Mengevaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati dan 

Merancang 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

6. Amatilah gambar berikut!. 

 

 

 

 

Apakah pemasangan amperemeter 

dan voltmeter sudah benar? Kalau 

belum bagaimana seharusnya? 

7. Amatilah gambar berikut! 

                  

 

 

 

                       3 

Sebutkan alat dan bahan apa sajakah 

yang digunakan dalam percobaan 

hukum ohm di atas? 

8. Perhatikan hasil percobaan berikut! 

 

No R V I V/ I 

6. Pemasangan belum benar, 

seharusnya pada voltmeter 

dipasang paralel dengan resistor. 

 

 

7. 1. Amperemeter 

2. Hambatan/resistor/lampu 

3. voltmeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Semakin besar nilai tegangan (V) 

maka arus yang mengalir (I) pada 

rangkaian semakin besar. 

 

 

2 

1 

V A 

X 

X

  

69 
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C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat 

kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menginterpretasi 

data 

 

 

 

 

 

 

 

a. 10 Ω 3 V 0.3 A 10  

b. 10 Ω 6 V 0.6 A 10 

c. 10 Ω 9 V 0.9 A 10 

d. 10 Ω 12 V 1.2 A 10 

e. 10 Ω 15 V 1.5 A 10 

       Bagaimana hubungan antara V dengan I? 

 

9. Bagaimana perbandingan nilai R dan 

nilai V/I pada tabel no.8? apa 

kesimpulanmu? 

 

10. Berdasarkan tabel no 8. Bagaimana 

bentuk grafik hubungan antara I dan 

V? Gambarkan!. 

 

 

 

 

11. Grafik berikut menyatakan hubungan 

antara tegangan (v) dengan kuat arus 

(I). 

 

  I 

            1 

                    2 

                         3 

                     

                                 v 

diantara ke tiga kurva diatas, kurva 

yang menyatakan nilai R terbesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nilai R sama dengan nilai V/I. 

Kesimpulannya nilai R sebanding 

dengan nilai perbandingan V/I. 

Secara matematis: 

R=V/I 

 

10.  
 
 
 
 
 
 

11. Salah, Gradien grafik merupakan 

kebalikan hambatan listriknya. 

tan θ = 1/R. Karena θ1 > θ2 >θ3 

maka 

            1/R1 > 1/R2 > 1/R3  atau  

            R3> R2 >R1   

 

 

 

  I 

 

                            V 
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C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Mengukur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sampai terkecil adalah  R1> R2 >R3  ?  

benarkah demikian?Jelaskan! 

 

12. Besar kuat arus yang melalui suatu 

komponen tertentu ketika diberi 

tegangan 80 volt adalah 0,5 A. Berapa 

kuat arus yang melalui komponen 

tersebut jika tegangan dinaikkan 

menjadi 160 volt? 

 

 

 

 

13. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Besaran apakah yang diukur oleh alat 

diatas? Berapa hasil pengukurannya? 

 

14. Berapakah hasil pengukuran yang 

ditunjukkan voltmeter bila batas ukur 

5 volt dan jarum menunjukkan angka 

40 pada gambar?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

12. Karena nilai dari R adalah sama, 

maka:  

R1 = R2 

V1/I1 = V2/I2 

80 / 0.5 = 160 / I2 

I2 = 1 A 
 

 

 

 

13. Mengukur arus listrik 

Nilai pengukuran =  
   

 
  x 50 

                                     

                               = 35 mA 
 

 

 

 

 

 

 

14. Nilai pengukuran =  
  

   
  x 5 

                                     

                               = 1,67 volt 
 



73 
 

 

Menjelaskan 

aplikasi hukum 

Ohm pada 

kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

 

Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengevaluasi  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

15. Mengapa pada saat burung bertengger 

di atas kawat terentang bertegangan 

listrik tubuh burung tidak tersengat 

aliran listrik? 

 

16. Sebuah lampu 110 volt dihubungkan 

dengan sumber tegangan 220 volt. 

Apakah yang terjadi dengan lampu 

tersebut? Mengapa demikian? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Arus listrik dari PLN dapat sampai ke 

rumah-rumah karena adanya beda 

potensial antara PLN dan Rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Karena jarak antara 2 kaki burung 

sangat dekat sehingga tidak ada 

beda potensial anatr ujung-ujung 

kaki. Karena tidak ada beda 

potensial, maka tidak ada arus 

yang mengalir pada burung, 

sehingga bururng tidak tersetrum. 

Yang kedua, karena kaki burung 

hanya menempel pada 1 kabel 

saja. 

16. Lampu akan putus atau terbakar, 

karena tegangan yang mengalir 

melalui filamen lampu sebesar 

220 V melebihi kapasitas 

seharusnya 110 V, sehingga 

filamen akan terbakar dan lampu 

diakatakan putus.   
 

 

 

 

 

17. Iya benar. 
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Benarkah pernyataan tersebut? 

Berikan alasanmu! 

18. Jelaskan arti dan bunyi hukum ohm 

menurut bahasamu sendiri! 
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KUNCI PENSKORAN SOAL UJI COBA SIKLUS 1 

No soal 

 

 

Jawaban peskoran 

 

18. Sebuah lampu bohlam kecil 

bertuliskan 3V / 0.3 A. 

Menyatakan apakah angka 

3V, 0.3A ?  

19. Tegangan, dan arus 

listrik. Lampu akan 

menghasilkan arus 0.3 A 

ketika dipasang pada 

sumber tegangan 3V. 

Lampu tidak boleh 

dipasang pada tegangan 

melebihi 3V. 

4. dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap 

3. dapat menjawab pertanyaan dengan benar namun kurang lengkap 

2. dapat menjawab namun setengah benar 

1. menjawab namun jawabannya salah 

 

19. Diketahui berbagai alat 

sebagai berikut:  

 Amperemeter 

 Voltmeter 

 Multimeter 

 Galvanometer 

 Ohmmeter 

 

Alat apa sajakah yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

besaran dibawah ini? 

Arus  Tegangan  

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

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

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

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

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

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

 

20.  

Arus  Tegangan  

Amperemeter 

Multimeter  

Galvanometer  

voltmeter 

multimeter  

Galvanometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.dapat mengisi semua kolom dengan benar dan lengkap 

3.hanya dapat mengisikan 4 alat dengan benar 

2.hanya dapat mengisikan 2 alat dengan benar 

1.menjawab namun jawaban tidak benar 

L
am

p
iran

 2
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20. Sebuah senter terdiri dari 4 

baterai. Jika jumlah baterai 

dikurangi menjadi 2, 

bagaimana nyala lampu dari 

sebelumnya? Mengapa 

demikian? 

 

21. Nyala lampu setelah 

jumlah baterai dikurangi 

akan semakin redup dari 

pada sebelumnya, karena 

tegangannya berkurang, 

sehingga arus yang 

mengalir semakin kecil. 

4.Jawaban benar disertai alasan yang tepat 

3.Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.Jawaban hampir benar 

1.menjawab namun salah  

 

21. 2 buah lampu identik A dan 

B (mempunyai hambatan 

sama). Jika lampu A 

dihubungkan dengan 1 

baterai dan lampu B 

dihubungkan dengan 2 

baterai, lampu manakah yang 

menyala lebih 

terang?mengapa? 

 

22. Lampu yang menyala 

lebih terang adalah 

lampu B karena baterai 

yang diguakan lebih 

banyak,berarti 

tegangannya lebih besar, 

dan arus yang mengalir 

pada B lebih bessar dari 

A. 

4.Jawaban benar disertai alasan yang tepat 

3.Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.Jawaban hampir benar 

1.menjawab namun salah 

 

22. Amatilah gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, apakah 

kedua lampu menyala? 

Berikan alasanmu! 

 

 

23. Tidak, karena saklar 

tidak terhubung. 

2.menjawab dengan benar 

1.menjawab salah 

 

 

 

 

 

 

  

24. Amatilah gambar berikut!. 

 

 

 

23. Pemasangan belum 

benar, seharusnya pada 

voltmeter dipasang 

paralel dengan resistor. 

4.Jawaban benar disertai alasan yang tepat 

3.Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.Jawaban hampir benar 

1.menjawab namun salah 
V A 

X 

X 
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Apakah pemasangan 

amperemeter dan voltmeter 

sudah benar? Kalau belum 

bagaimana seharusnya? 

 

 

 

 

 
 

 

 

25. Amatilah gambar berikut! 

                  

 

 

 

                   

                       3 

Sebutkan alat dan bahan apa 

sajakah yang digunakan 

dalam percobaan hukum ohm 

di atas? 

 

 

24. 1. Amperemeter 

2.Hambatan/resistor/lampu 

3. voltmeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.menyebutkan 3 komponen dengan tepat 

3.menyebutkan hanya 2 komponen denga  tepat 

2.menyebutkan hanya 1 komponen dengan tepat 

1.menyebutkan komponen namun tidak ada yang benar 

25. Perhatikan hasil percobaan 

berikut! 

No R V I V/ I 

a. 10 Ω 3 V 0.3 A 10  

b. 10 Ω 6 V 0.6 A 10 

c. 10 Ω 9 V 0.9 A 10 

d. 10 Ω 12 V 1.2 A 10 

8. Semakin besar nilai 

tegangan (V) maka arus 

yang mengalir (I) pada 

rangkaian semakin besar. 

 

 

 

 

 

 

4.Jawaban benar dan lengkap disertai alasan yang tepat 

3.Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.Jawaban hampir benar 

1.menjawab namun salah 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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e. 10 Ω 15 V 1.5 A 10 

       Bagaimana hubungan antara V 

dengan I? 

 

 

 

 

 

 

26. Bagaimana perbandingan 

nilai R dan nilai V/I pada 

tabel no.8? apa 

kesimpulanmu? 

 

 

 

 

 

9. Nilai R sama dengan 

nilai V/I. Kesimpulannya 

nilai R sebanding dengan 

nilai perbandingan V/I. 

Secara matematis: 

R=V/I 

4.menjawab kesimpulan dengan benar dan lengkap disertai dengan 

alasan. 

3.menjawab kesimpulan benar namun alasan kurang tepat 

2.menjawab kesimpulan hampir benar 

1.menjawab namun salah 

 

27. Berdasarkan tabel no 8. 

Bagaimana bentuk grafik 

hubungan antara I dan V? 

Gambarkan!. 

 

10.  3.menggambar grafik hubungan V dan I dengan benar dan lengkap 

2.menggambar grafik hubungan V dan I benar namun kurang lengkap 

1.menjawab namun salah 

 

 

 

 

 

  

  I 

 

                            V 
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11. Grafik berikut menyatakan 

hubungan antara tegangan 

(v) dengan kuat arus (I). 

 

  I 

            1 

                    2 

                         3 

                     

                                 v 

diantara ke tiga kurva diatas, 

kurva yang menyatakan nilai 

R terbesar sampai terkecil 

adalah   R1> R2 >R3  ?  

benarkah demikian?Jelaskan! 

 
 

28. Salah, Gradien grafik 

merupakan kebalikan 

hambatan listriknya. 

tan θ = 1/R. Karena θ1 > 

θ2 >θ3 maka 

            1/R1 > 1/R2 > 1/R3  atau  

            R3> R2 >R1   

 

 

 

 
 

4. menjawab dengan benar disertai alasan yang benar 

3. menjawab benar namun alasan kurang tepat 

2. menjawab benar tanpa alasan 

1. menjawab namun salah 

 

29. Besar kuat arus yang melalui 

suatu komponen tertentu 

ketika diberi tegangan 80 

volt adalah 0,5  A. Berapa 

kuat arus yang melalui 

komponen tersebut jika 

tegangan dinaikkan menjadi 

160 volt? 

 

12. Karena nilai dari R 

adalah sama,  maka:  

R1 = R2 

V1/I1 = V2/I2 

80 / 0.5 = 160 / I2 

I2 = 1 A 

 

5. menjawab dengan lengkap mulai diketahui,ditanya,sampai jawaban 

semua benar. 

4. menulis diketahui,ditanya benar, persamaan benar namun jawaban 

akhir salah 

3. menulis diketahui, ditanya, tapi persaman salah 

2. menulis diketahui dan ditanya tanpa dijawab 

1. hanya menulis diketahui 
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13. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Besaran apakah yang diukur 

oleh alat diatas? Berapa hasil 

pengukurannya? 

 

 

30. Mengukur arus listrik 

Nilai pengukuran =  
   

 
  x 50 

                                     

                        = 35 mA 
 

 

 

 

 

 

4. menjawab dengan lengkap mulai diketahui,ditanya,sampai jawaban 

semua benar. 

3. menulis diketahui,ditanya benar, namun jawaban akhir salah 

2. menulis diketahui, ditanya, tapi tidak menjawab 

1. menulis diketahui 

 

31. Berapakah hasil pengukuran 

yang ditunjukkan voltmeter 

bila batas ukur 5 volt dan 

jarum menunjukkan angka 

40 pada gambar?  

 

 

 

 

 

 

 

14. Nilai pengukuran  

=  
  

   
  x 5 

                                     
              = 1,67 volt 

 

 

 

 

 

4. menjawab dengan lengkap mulai diketahui,ditanya,sampai jawaban 

semua benar. 

3. menulis diketahui,ditanya benar, namun jawaban akhir salah 

2. menulis diketahui, ditanya, tapi tidak menjawab 

1. menulis diketahui 
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15. Mengapa pada saat burung 

bertengger di atas kawat 

terentang bertegangan listrik 

tubuh burung tidak tersengat 

aliran listrik? 

 

 

 

 

32. Karena jarak antara 2 

kaki burung sangat dekat 

sehingga tidak ada beda 

potensial anatr ujung-

ujung kaki. Karena tidak 

ada beda potensial, maka 

tidak ada arus yang 

mengalir pada burung, 

sehingga burung tidak 

tersetrum. Yang kedua, 

karena kaki burung 

hanya menempel pada 1  

kabel saja. 

 

4. mampu menjawab dengan benar disertai alasan yang benar 

3. menjawab benar dengan alasan yang kurang tepat 

2. menjawab kurang tepat / hampir benar 

1. jawaban salah 

 

33. Sebuah lampu 110 volt 

dihubungkan dengan sumber 

tegangan 220 volt. Apakah 

yang terjadi dengan lampu 

tersebut? Mengapa 

demikian? 

16. Lampu akan putus atau 

terbakar, karena 

tegangan yang mengalir 

melalui filamen lampu 

sebesar 220 V melebihi 

kapasitas seharusnya 110 

V, sehingga filamen akan 

terbakar dan lampu 

diakatakan putus.   
 

4. mampu menjawab dengan benar disertai alasan yang benar 

3. menjawab benar dengan alasan yang kurang tepat 

2. menjawab kurang tepat / hampir benar 

1. jawaban salah 
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17.  

Arus listrik dari PLN dapat 

sampai ke rumah-rumah 

karena adanya beda potensial 

antara PLN dan Rumah.  

Benarkah pernyataan 

tersebut? Berikan alasanmu! 

34. Iya benar karena ada 

perbedaan tegangan 

makan arus listrik dapat 

mengalir. 

4. mampu menjawab dengan benar disertai alasan yang benar 

3. menjawab benar dengan alasan yang kurang tepat 

2. menjawab kurang tepat / hampir benar 

1. jawaban salah 

 

 

 

35. Jelaskan arti dan bunyi 

hukum ohm menurut 

bahasamu sendiri! 

18.hambatan berbanding lurus 

dengan tegangan dan berbanding 

terbalik dengan arus listrik 

5. mampu menjawab benar dan menjelaskan, serta dapat memberikan 

contoh 

4. menjawab benar dan dapat menjelaskan namub tidak dengan contoh 

3. menjawab dengan benar namun tidak menjelaskan, tapi ada contoh 

2. menjawab benar tanpa penjelasan 

1. menjawab salah 



83 
 

 

TES UJI COBA INSTRUMEN SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Konsep    : Listrik Dinamis 

Sub Bab  : Hukum Ohm 

Kelas / semester  : XI / 2 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Periksalah kelengkapan soal saudara, semua soal berbentuk esay 

2. Tulislah nama dan no absen saudara dengan jelas pada lembar jawab yang 

tersedia 

3. Kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. 

4. Jawablah dengan jelas dan benar. 

Soal  

1. Sebuah lampu bohlam kecil bertuliskan 3V / 0.3 A. Menyatakan apakah 

angka 3V, 0.3A ?  

2. Diketahui berbagai alat sebagai berikut:  

 Amperemeter 

 Voltmeter 

 Multimeter 

 Galvanometer 

 Ohmmeter 

Alat apa sajakah yang dapat digunakan untuk mengukur besaran dibawah ini? 

 

Arus  Tegangan  

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

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

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

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

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

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

3. Sebuah senter terdiri dari 4 baterai. Jika jumlah baterai dikurangi menjadi 2, 

bagaimana nyala lampu dari sebelumnya? Mengapa demikian? 

4. 2 buah lampu identik A dan B (mempunyai hambatan sama). Jika lampu A 

dihubungkan dengan 1 baterai dan lampu B dihubungkan dengan 2 baterai, 

lampu manakah yang menyala lebih terang?mengapa? 

5. Amatilah gambar berikut! 

 Dari gambar tersebut, apakah kedua lampu 

menyala?          Berikan alasanmu! 

6. Amatilah gambar berikut!. 
X 

X 

Lampiran 3 
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Apakah pemasangan amperemeter dan 

voltmeter sudah benar? Kalau belum 

bagaimana seharusnya? 

7. Amatilah gambar berikut! 

Sebutkan alat apa sajakah yang digunakan 

dalam percobaan hukum ohm di samping! 

     

                         3 

8. Perhatikan hasil percobaan berikut! 

Bagaimana hubungan 

antara tegangan (V) 

dengan arus listrik (I)? 

 

 

 

9. Bagaimana perbandingan nilai R dan nilai V/I pada tabel no.8? apa 

kesimpulanmu? 

10. Berdasarkan tabel no 8. Bagaimana bentuk grafik hubungan antara I dan 

V? Gambarkan!. 

 

I  

     1 

                    2 

                        3 

                             V 
diantara ke tiga kurva diatas, yang menyatakan nilai R terbesar sampai 

terkecil adalah  R1> R2 >R3  ! benarkah demikian? Jelaskan jawabanmu! 

12. Besar kuat arus yang melalui suatu komponen tertentu ketika diberi tegangan 

80 volt adalah 0,5 A. Berapa kuat arus yang melalui komponen tersebut jika 

tegangan dinaikkan menjadi 160 volt? 

 

No R V I V/ I 

a. 10 Ω 3 V 0.3 A 10  

b. 10 Ω 6 V 0.6 A 10 

c. 10 Ω 9 V 0.9 A 10 

d. 10 Ω 12 V 1.2 A 10 

e. 10 Ω 15 V 1.5 A 10 

11. Grafik berikut menyatakan hubungan antara tegangan (v) dengan kuat arus 

(I). 

V A 

 

 

2 

1 
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13. Perhatikan gambar berikut! 

 
Besaran apakah yang diukur oleh alat disamping? 

Bila jarum menunjuk angka 3,5 berapa hasil 

pengukurannya? 

 

 

 
14. Berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan voltmeter bila batas ukur 5 

volt dan jarum menunjukkan angka 40 pada gambar?  

 

 

 

15. Mengapa pada saat burung bertengger di atas kawat terentang bertegangan 

listrik tubuh burung tidak tersengat aliran listrik? 

16. Sebuah lampu 110 volt dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. 

Apakah yang terjadi dengan lampu tersebut? Mengapa demikian? 

Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasanmu! 

18. Kuat arus yang melalui suatu komponen tertentu adalah  ¼ ampere ketika 

diberi tegangan 80 volt. Berapakah kuat arus listrik yang melalui komponen 

tersebut jika tegangan dinaikkan menjadi 160 volt? 

  

17. Arus listrik dari PLN dapat sampai ke rumah-rumah karena adanya beda 

potensial antara PLN dan Rumah. 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA SIKLUS 2 

Indikator  Aspek 

yang 

dinilai 

Kemampuan 

berpikir kritis 

No soal Jawaban 

Mengetahui 

perbedaan 

rangkaian 

hambatan seri 

dan paralel 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Mengklasifikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati dan 

Menghipotesis  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengklasifikasi  

1.  

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, manakah 

yang tergolong rangkaian seri dan 

manakah yang paralel? 

 

2. Dua buah lampu A dan B dirangkai 

seperti gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

a. Bagaimana nyala lampu A dan B? 

apakah sama terang atau berbeda? 

terang mana antara A dan B? 

b. Apabila lampu A diambil, apakah 

lampu B masih menyala atau 

mati? Mengapa? 

 

 

3. Jelaskan 3 karakteristik dari rangkaian 

1. Gambar a adalah rangkaian 

seri, dan b adalah paralel 

2. a. Sama  

b. masih menyala karena 

masih ada arus listrik yang 

mengalir pada lampu B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. seri: 

a b 

B 

A 

L
am

p
iran

 4
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C6 

 

 

 

Mengevaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seri dan paralel resistor? 

 

 

4.                R1              R2               R3 

                           I2              I3      
              I1    
 

 

 

Dari rangkaian diatas, Jika  R1 > R2 >       

R3,  maka arus pada R1 lebih kecil dari 

arus pada R3. Benarkah demikian? 

Jelaskan jawabanmu!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Rangkaian pembagi 

tegangan,karena tegangan 

di setiap R berbeda. 

b. Arus disetiap R sama 

c. Bertujuan mnemperbesar 

hambatan rangkaian 

 

            Paralel: 

a. Pembagi arus, karena 

arus pada tiap-tiap 

resistor berbeda. 

b. Tegangan yang mengalir 

tiap R adalah sama 

c. Bertujuan memperkecil 

hambatan 

4. Salah, karena pada rangkaian 

seri arus di setiap hambatan 

adalah sama besar. 
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Melakukan 

percobaan 

sederhana pada 

rangkaian seri 

dan paralel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merancang 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat 

kesimpulan, 

Menginterpretasi 

data, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Di sediakan alat dan bahan sebagai 

berikut: 2 buah resistor, sumber 

tegangan, kabel penghubung, 2 buah 

voltmeter, 2 buah amperemeter. 

 

Gambarlah skema percobaan dengan 

menggunakan alat dan bahan diatas 

untuk mengukur V dan I pada: 

a. Rangkaian resistor seri 

b. Rangkaian resistor paralel 

6.  

No Lampu 

ke 

V 

(V) 

I 

(A) 

V total 

(V) 

I total 

(A) 

1 1 1,9 V 1,9A 11,9 V 1,92A 

2 2 3,98 V 1,89A 

3 3 5,9 V 1,92A 

Berikut adalah  data dari sebuah 

rangkaian yang telahihubungkan 

dengan sumber tegangan. setelah 

dilakukan pengukuran tegangan 

daarus pada masing-masing lampu 

diperoleh data sebagai berikut: 

 

a. Apa jenis rangkaian lampu tersebut? 

Berikan alasanmu! 

b. Apa kesimpulanmu mengenai V dan I 

pada rangkaian tersebut? 

 

 

 

5. a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

6.  

. 

a. Rangkaian seri karena 

Vtotal terbagi di setiap 

lampu dan I total =  I1 = I2 

= I3 

b. V pada rangkaian seri akan 

terbagi pada masing – 

masing hambatan, namun 

jumlahnya sesuai dengan V 

sumber, sesuai persamaan: 

      V total = V1 + V2+ V3 

Sedangkan I pada 

rangkaian seri bernilai 

V 

A 

A 

V V 

V 

A 

A

  

7
2
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Memformulasik

an besaran 

hambatan dalam 

rangkaian seri  

 

C3 Mengamati, 

Mengukur,  

 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika saklar di tutup, tentukan: 

a. Lampu yang menyala paling 

terang!mengapa? 

b. Amperemeter mana yang 

menyatakan nilai arus listrik paling 

besar? 

 

8. Tiga buah resistor masing- masing R1=2 

Ω, R2 = 3Ω, R3  = 5Ω. Berapakah R 

penggantinya jika: 

a. Dirangkai seri 

b. Dirangkai paralel 

 

sama di setiap hambatan. 
 

 

7. a. Lampu L1 
           b. A1 

 

8. a. Rs = R1 + R2 + R3 

         = 2 + 3 + 5 = 10 Ω.  

    b. 
 

   
 = 

 

  
  

 

  
  

 

  
 

 

        
 

   
 = 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

        
 

   
 = 
       

  
  

  

  
  

 

         Rp = 0.97  Ω 
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 C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.                              4.5 V 

           I 

                                  

 

                         R1 = 1 Ω               R2 = 2Ω        

 

Hitunglah kuat arus yang mengalir 

pada rangkaian di atas! 

 

 

10.                              R2 = 4Ω        

        R1 = 2 Ω                 

                              R3 = 6Ω        

 

 

 

 

Berapa hambatan pengganti resistor 

pada rangkaian di atas? 

11. Sebagian besar pemasangan lampu 

pada rumah dipasang secara paralel. 

Mengapa demikian? 

12. Disediakan 3 buah lampu dan satu 

sumber tegangan. bagaimana susunan 

lampu agar ke-3 lampu tersebut 

menyala dengan terang yang sama? 

Jelaskan jawabanmu! 

 

 

13. JikaV=12V, R1=9 Ω, R2=6 Ω,  R1=3 Ω, dan 

9. Rtot= 1+2 = 3Ω 

I = V / R 

  = 4,5 / 3 =  1,5 A 

 

10. 
 

  
= 
 

 
  

 

 
 

 
 

  
= 
 

  
  

 

  
 

 
 

  
= 
 

  
  

 

Rp = 1,71 Ω 

 

R total = 1,71 + 2 =  3,71 Ω 

 

11. Karena bila 1 lampu putus, 

lampu yang lain akan tetap 

menyala. 

12. Dirangkai paralel. 
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C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengevaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4=2 Ω 

          

         

              R1                               R3 

                               R2 R4                     
 

 

hitunglah:   a. I yang mengalir pada R4 

                      b. V pada R1 dan R3 

 

14. Pernyataan :  

Pada rangkaian seri resistor, besar 

nilai tegangan (V) pada masing-

masing hambatan (R) adalah sama, 

sedangkan pada rangkaian paralel 

besar nilai tegangan (V) pada 

masing-masing hambatan (R) adalah 

berbeda. 

 

Benarkah pernyataan diatas? Kalau 

belum, bagaimana seharusnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.                       R1=  10 Ω 

13.  
a. Menghitung I4 

1/Rp = 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 

1/Rp = 1/6 +1/3 +1/2 

Rp = 1Ω 

R tot = 1 + 9 = 10Ω 

 

Itot = V/Rtot = 12/10 = 1,2 

A 

Vp = Itot x Rp = 1,2 x 1 = 

1,2 V 

I4 = Vp/R4 = 1,2/4 = 0,3 A 

 

b. Menghitung V1 dan V3 

V1= Itot x R1 = 1,2 x 9 

=10,8 V 

V3= Vp= 1,2 V 

14. Salah, Pada rangkaian seri 

resistor, besar nilai tegangan V 

pada masing-masing R 

berbeda, sedangkan pada 

rangkaian paralel besar nilai V 

pada masing-masing R adalah 

sama. 
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C5 Menganalisis   

              R2=10 Ω     R3= 2 Ω    R4=     5 Ω            
   

 
 R5= 5 Ω 
 
 
                            I 15 V 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Tentukan kuat arus I yang mengalir! 

 

 

15. Gambar disamping dapat di 

sederhanakan menjadi 

jembatan Wheatstone. 

 R1 x R5= 10 x 5 = 50Ω 

 R2 x R4= 10 x 5 = 50Ω   

Karena  R1 x R5 =  R2 x R4 

Maka berdasarkan prinsip 

jembatan Wheatstone R3 tidak 

dialiri arus sehingga dapat 

diabaikan. 

 

 R2 seri dengan R4 

sehingga Rs=10+5 = 15Ω 

 R1 seri dengan R5 

sehingga  

      Rs =10+5 = 15Ω 

Keduanya saling paralel 

sehingga 

Rtot= (15 x 15) / (15+15) = 7,5 

Ω 

 

Sesuai hukum ohm,  

I = V/Rtot = 15/ 7,5 = 2 A 
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KUNCI PENSKORAN SOAL TES UJI COBA SIKLUS II 

No soal 

 

 

Jawaban penskoran 

1.  

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, 

manakah yang tergolong rangkaian 

seri dan manakah yang paralel? 

       

1. Gambar a adalah rangkaian seri, 

dan b adalah paralel 

 

 

 

3 : dapat menjawab dengan benar dan lengkap 

2 : hanya benar 1 jawaban 

1 : menjawab namun salah semua 

 

 

 

 

2. Dua buah lampu identik A dan B 

dirangkai seperti gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

c. Bagaimana nyala lampu A dan 

B? apakah sama terang atau 

berbeda? terang mana antara A 

dan B? 

d. Apabila lampu A diambil, 

apakah lampu B masih menyala 

atau mati? Mengapa? 

      2, 

          a. Sama  

b. masih menyala karena masih ada 

arus listrik yang mengalir pada 

lampu B. 

 

4 : dapat menjawab pertanyaan a dan b dengan benar 

dan lengkap 

3 :  dapat menjawab pertanyaan a dan b dengan benar 

namun salah satu kurang lengkap 

2 :  hanya dapat menjawab salah satu point a atau b 

dengan benar 

1 : menjawab namun jawabannya salah 

 

 

 

 

 

 

 

  

a b 

B 

A 

L
am

p
iran

 5
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3. Jelaskan 3 karakteristik dari 

rangkaian seri dan paralel resistor? 

 

 

3,         seri: 

d. Rangkaian pembagi 

tegangan,karena tegangan di 

setiap R berbeda. 

e. Arus disetiap R sama 

f. Bertujuan mnemperbesar 

hambatan rangkaian 

 

            Paralel: 

d. Pembagi arus, karena arus 

pada tiap-tiap resistor 

berbeda. 

e. Tegangan yang mengalir tiap 

R adalah sama 

f. Bertujuan memperkecil 

hambatan 

4 : dapat menyebutkan 6 jawaban 

3 : hanya dapat menyebutkan 4 jawaban 

2 : hanya dapat menyebutkan 2 jawaban 

1 : hanya dapat menyebutkan 1 jawaban 

 

4.  R1              R2               R3 

           I2              I3      
        I1    
 

 

 

Dari rangkaian diatas, Jika  R1 > R2 

>       R3,  maka arus pada R1 lebih 

kecil dari arus pada R3. Benarkah 

demikian? Jelaskan jawabanmu! 

 

4, Salah, karena pada rangkaian seri arus 

di setiap hambatan adalah sama besar. 

4 : Jawaban benar disertai alasan yang tepat 

3 : Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2 : Jawaban benar tanpa alasan 

1 ; menjawab namun salah  
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5. Di sediakan alat dan bahan sebagai 

berikut: 2 buah resistor, sumber 

tegangan, kabel penghubung, 2 

buah voltmeter, 2 buah 

amperemeter. 

 

Gambarlah skema percobaan 

dengan menggunakan alat dan 

bahan diatas untuk mengukur V 

dan I pada: 

c. Rangkaian resistor seri 

d. Rangkaian resistor paralel 

 

5, a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

5 :  menggambar rangkaian dengan benar, menggambar 

letak amperemeter dan voltmeter dengan benar, serta 

menggambar arah arus dengan benar beserta potensial 

(+) dan (-) nya pada point a dan b 

 

4 : menggambar rangkaian dengan benar namun kurang 

tepat pemasangan salah satun alat ukurnya 

(amperemeter/voltmeter). 

 

3 : menggambar rangkaian dengan benar namun 

pemasangan kedua alat ukur (amperemeter dan 

voltmeter) salah 

 

2 : hanya dapat menggambar rangkaian 

1 : rangkaian salah 

 

6. Berikut adalah  data dari sebuah 

rangkaian yang telah dihubungkan 

dengan sumber tegangan. setelah 

dilakukan pengukuran tegangan dan 

arus pada masing-masing lampu 

diperoleh data sebagai berikut: 

6, 

a. Rangkaian seri karena Vtotal 

terbagi di setiap lampu dan I total 

=  I1 = I2 = I3 

b. V pada rangkaian seri akan terbagi 

pada masing – masing hambatan, 

namun jumlahnya sesuai dengan V 

sumber, sesuai persamaan: 

 V total = V1 + V2+ V3 

Sedangkan I pada rangkaian 

seri bernilai sama di setiap 

hambatan. 

6 : menjawab kedua point dengan benar disertai alasan 

yang tepat 

5 : menjawab kedua point dengan benar namun ada 

salah satu point dengan alasan yang salah. 

4 : menjawab kedua point dengan benar namun kedua 

alasan salah  

3 : menjawab dengan benar salah satu point saja 

dengan alasan yang benar 

2 : menjawab kanya satu point dengan benar namun 

alasan salah 

1 ; menjawab kedua point namun salah 

 

V 

A 

A 

V V 

V 

A 

A 
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No Lampu 

ke 

V 

(V) 

I 

(A) 

V total 

(V) 

I total 

(A) 

1 1 1,9 V 1,9A 11,9 V 1,92A 

2 2 3,98 V 1,89A 

3 3 5,9 V 1,92A 

 

c. Apa jenis rangkaian lampu 

tersebut? Berikan alasanmu! 

d. Apa kesimpulanmu mengenai V 

dan I pada rangkaian tersebut? 

  

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Ketiga lampu diatas adalah identik. Jika 

saklar di tutup: 

c. Ketiga lampu menyala sama terang. 

Benarkah?berikan alasanmu? 

d. Amperemeter mana yang menyatakan 

nilai arus listrik paling 

besar?mengapa? 

e. Jika lampu 2 diputus, apakah lampu 1 

dan 3 masih menyala.benarkah 

demikian? jelaskan jawabanmu! 

7, 

a. Tidak, yang menyala paling 

tyerang adalah Lampu 

L1,karena mendapat V paling 

besar. 

b. A1, karena arusnya paling besar 

c. Masih, karena masih ada arus 

yang mengalir di L1 dan L3 

 

7 : menjawab ketiga point dengan benar disertai alasan 

yang tepat 

6 : menjawab ketiga point dengan benar namun ada 

salah satu point dengan alasan yang salah. 

5 : menjawab ketiga point dengan benar namun kedua 

alasan salah  

4 : menjawab ketiga point dengan benar namun ketiga 

alasan salah. 

3 ; hanya benar dalam menjawab 2 point saja 

2 ; hanya benar dalam menjawab 1 point saja  

1 : menjawab ketiga point namun salah semua 
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8. Tiga buah resistor masing- masing 

R1=2 Ω, R2 = 3Ω, R3  = 5Ω. 

Berapakah R penggantinya jika: 

c. Dirangkai seri 

d. Dirangkai paralel 

 

 

 

8,       a. Rs = R1 + R2 + R3 

         = 2 + 3 + 5 = 10 Ω.  

    b. 
 

   
 = 

 

  
  

 

  
  

 

  
 

 

        
 

   
 = 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 

        
 

   
 = 
       

  
  

  

  
  

 
         Rp = 0.97  Ω 

5  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut dan hasil akhir yang benar. 

4  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut namun hasil akhir salah/ tidak lengkap. 

3  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

hanya setengah dari jawaban yang seharusnya. 

2  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

nasmun salah total 

1 : hanya menulis diketahui dan ditanyakan. 

9.                              4.5 V 

           I 

                                  

 

                         R1 = 1 Ω               R2 = 2Ω        

 

Hitunglah kuat arus yang mengalir 

pada rangkaian di atas! 

 

9,    Rtot= 1+2 = 3Ω 

I = V / R 

  = 4,5 / 3 =  1,5 A 

 

5  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut dan hasil akhir yang benar. 

4  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut namun hasil akhir salah/ tidak lengkap. 

3  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

hanya setengah dari jawaban yang seharusnya. 

2  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

nasmun salah total 

1 : hanya menulis diketahui dan ditanyakan. 

10.         R1 = 2 Ω                     R2 = 4Ω        

                          R3 = 6Ω        

 

 

 

 

Berapa hambatan pengganti 

resistor pada rangkaian di atas? 
 

        
 

  
= 
 

 
  

 

 
 

 

  
= 
 

  
  

 

  
 

 

  
= 
 

  
  

 

Rp = 1,71 Ω 

 

R total = 1,71 + 2 =  3,71 Ω 

5  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut dan hasil akhir yang benar. 

4  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut namun hasil akhir salah/ tidak lengkap. 

3  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

hanya setengah dari jawaban yang seharusnya. 

2  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

nasmun salah total 

1 : hanya menulis diketahui dan ditanyakan. 

 



98 
 

 

 

11. Sebagian besar pemasangan lampu 

pada rumah dipasang secara 

paralel. Mengapa demikian? Apa 

sebenarnya kelebihannya? 

 

 

11, Karena bila 1 lampu putus, lampu 

yang lain akan tetap menyala. 

 

4.  Jawaban benar dan lengkap disertai alasan yang 

tepat 

3.  Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.  Jawaban hampir benar 

1.  menjawab namun salah 

12. Disediakan 3 buah lampu dan satu 

sumber tegangan. bagaimana 

susunan lampu agar ke-3 lampu 

tersebut menyala dengan terang 

yang sama? Jelaskan jawabanmu 

 

 

12, Dirangkai paralel. Karena rangkaian 

paralel tegangan tiap lampu 

sama,sehingga sama terang 

 

4.  Jawaban benar dan lengkap disertai alasan yang 

tepat 

3.  Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.  Jawaban hampir benar 

1.  menjawab namun salah 

13. JikaV=12V, R1=9 Ω, R2=6 Ω,  

R1=3 Ω, dan R4=2 Ω 
          

         

              R1                               R3 

                               R2 R4                     
 

 

hitunglah:   a. I yang mengalir pada 

R4 

                      b. V pada R1 dan R3 

 

13. 

c. Menghitung I4 

1/Rp = 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 

1/Rp = 1/6 +1/3 +1/2 

Rp = 1Ω 

R tot = 1 + 9 = 10Ω 

 

Itot = V/Rtot = 12/10 = 1,2 A 

Vp = Itot x Rp = 1,2 x 1 = 1,2 V 

I4 = Vp/R4 = 1,2/4 = 0,3 A 

 

d. Menghitung V1 dan V3 

V1= Itot x R1 = 1,2 x 9 =10,8 

V 

V3= Vp= 1,2 V 

 

5  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut dan hasil akhir yang benar. 

4  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut namun hasil akhir salah/ tidak lengkap. 

3  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

hanya setengah dari jawaban yang seharusnya. 

2  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

nasmun salah total 

1 : hanya menulis diketahui dan ditanyakan. 
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14. Pernyataan :  

Pada rangkaian seri resistor, besar 

nilai tegangan (V) pada masing-

masing hambatan (R) adalah sama, 

sedangkan pada rangkaian paralel 

besar nilai tegangan (V) pada 

masing-masing hambatan (R) 

adalah berbeda. 

 

Benarkah pernyataan diatas? Kalau 

belum, bagaimana seharusnya? 

 

14,  

 

Salah, Pada rangkaian seri resistor, besar 

nilai tegangan V pada masing-masing R 

berbeda, sedangkan pada rangkaian 

paralel besar nilai V pada masing-masing 

R adalah sama. 

 

4.  Jawaban benar dan lengkap disertai alasan yang 

tepat 

3.  Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.  Jawaban hampir benar 

1.  menjawab namun salah 

 

15.                       R1=  10 Ω 

 

              R2=10 Ω     R3= 2 Ω    R4=     5 Ω            
   

 
 R5= 5 Ω 
 
 
                            I 15 V 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Tentukan kuat arus I yang 

mengalir! 

 

 

Disederhanakan menjadi jembatan 

Wheatstone. 

 R1 x R5= 10 x 5 = 50Ω 

 R2 x R4= 10 x 5 = 50Ω   

Karena  R1 x R5 =  R2 x R4 

Maka berdasarkan prinsip jembatan 

Wheatstone R3 tidak dialiri arus 

sehingga dapat diabaikan. 

 

 R2 seri dengan R4 sehingga 

Rs=10+5 = 15Ω 

 R1 seri dengan R5 sehingga  

      Rs =10+5 = 15Ω 

Keduanya saling paralel sehingga 

Rtot= (15 x 15) / (15+15) = 7,5 Ω 

Sesuai hukum ohm,  

I = V/Rtot = 15/ 7,5 = 2 A 

5  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut dan hasil akhir yang benar. 

4  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut namun hasil akhir salah/ tidak lengkap. 

3  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

hanya setengah dari jawaban yang seharusnya. 

2  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

nasmun salah total 

1 : hanya menulis diketahui dan ditanyakan. 
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SOAL UJICOBA INSTRUMEN SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Konsep    : Listrik Dinamis 

   Sub Bab  : Rangkaian Seri dan Paralel Resistor 

Kelas / semester  : XI / 2 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Periksalah kelengkapan soal saudara, semua soal berbentuk esay. 

2. Tulislah nama dan no absen saudara dengan jelas pada lembar 

jawab yang tersedia. 

3. Kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. 

4. Jawablah dengan jelas dan benar. 

Soal  

1.   

 

 

 

 
 

Berdasarkan gambar di atas, manakah yang tergolong rangkaian seri dan 

manakah yang paralel? 

2. Dua buah lampu A dan B dirangkai seperti gambar berikut! 

 

 

 

e. Bagaimana nyala lampu A dan B? apakah sama terang atau berbeda? 

terang mana antara A dan B? 

f. Apabila lampu A diambil, apakah lampu B masih menyala atau mati? 

Mengapa? 

3. Jelaskan 3 karakteristik dari rangkaian seri dan paralel resistor? 

 

B 

A 

a b 

Lampiran 6 
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4.                R1              R2               R3 

5. Di sediakan alat dan bahan sebagai berikut: 2 buah resistor, sumber 

tegangan, kabel penghubung, 2 buah voltmeter, 2 buah amperemeter. 

Gambarlah skema percobaan dengan menggunakan alat dan bahan diatas 

untuk mengukur V dan I pada: 

e. Rangkaian resistor seri 

f. Rangkaian resistor paralel 

6. Tiga buah lampu dirangkai secara seri, kemudian di hubungkan dengan 

sumber tegangan. setelah dilakukan pengukuran tegangan dan arus pada 

masing-masing lampu diperoleh data sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

a. Bagaimana hubungan antara Vtotal dengan V1, V2, V3 ? tulis secara 

matematis! 

b. Bagaimana hubungan antara Itotal dengan I1,  I2, I3 ? tulis secara 

matematis! 

c. Apa kesimpulanmu mengenai V dan I pada rangkaian seri? 

 

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Jika saklar di tutup, tentukan: 

a.Lampu yang menyala paling 

terang! 

                         I2              I3      

   I1    

Dari rangkaian diatas, Jika  R1 > R2 >  R3,  maka arus pada R1 lebih kecil dari arus 

pada R3. Benarkah demikian? Jelaskan  jawabanmu!. 

No Lampu 

ke 

V 

(V) 

I 

(A) 

V total 

(V) 

I total 

(A) 

1 1 1,9 V 1,9A 11,9 V 1,92A 

2 2 3,98 V 1,89A 

3 3 5,9 V 1,92A 



102 
 

 

b. Amperemeter mana yang           menyatakan nilai arus listrik paling besar? 

 

8. Tiga buah resistor masing- masing R1=2 Ω, R2 = 3Ω, R3  = 5Ω. Berapakah 

R penggantinya jika: 

a. Dirangkai seri 

b. Dirangkai paralel 

 

9.                              R2 = 4Ω        

        R1 = 2 Ω                 

                              R3 = 6Ω             Berapa hambatan pengganti resistor 

pada rangkaian di samping? 

 

10. Sebagian besar pemasangan lampu pada rumah dipasang secara paralel. 

Mengapa demikian? 

 

11.  Disediakan 3 buah lampu dan satu sumber tegangan. bagaimana susunan 

lampu agar ke-3  lampu tersebut menyala dengan terang yang sama? 

Jelaskan jawabanmu! 

12.                                                                Jika R1=9 Ω, R2=6 Ω,  R1=3 Ω, dan 

R4=2 Ω 

               R1                             R3 Hitunglah: a. I yang mengalir pada R4 

? 

                               R2 R4                    b. V pada R1 dan R3? 

 

13. Pernyataan :  

Pada rangkaian seri resistor, besar nilai tegangan (V) pada masing-

masing hambatan (R) adalah sama, sedangkan pada rangkaian paralel 

besar nilai tegangan (V) pada masing-masing hambatan (R) adalah 

berbeda. 

Benarkah pernyataan diatas? Kalau belum, bagaimana seharusnya? 

14. Jelaskan 3 karakteristik dari rangkaian seri dan paralel resistor? 

15.                    10 Ω 

                    10 Ω              2 Ω 5 Ω          Perhatikan rangkaian disamping ! 

  Tentukan kuat arus I yang 

mengalir! 

 5 Ω\ 

 I 15  
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ANALISIS UJI COBA INSTRUMEN SIKLUS I 

                      
NO KODE 

SKOR SOAL   
Y Y2 

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 UC-01 2 2,5 4 4 2 3 1 2 2 0 3 5 4 4 1 1 3 5 48,5 2352,3 

2 UC-02 2 0 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 4 2 32 1024 

3 UC-03 2 3 4 4 2 1 4 1 2 3 4 4 2 1 1 4 4 4 50 2500 

4 UC-04 2 4 3 1 2 1 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 34 1156 

5 UC-05 2 3,5 2 4 2 4 4 2 3 3 3 5 4 4 1 4 4 5 59,5 3540,3 

6 UC-06 2 1,5 4 4 2 1 1 2 2 3 4 3 2 1 1 1 2 4 40,5 1640,3 

7 UC-07 2 3 4 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 27 729 

8 UC-08 2 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 35 1225 

9 UC-09 2 3 4 4 2 1 2 2 2 3 2 5 1 1 1 4 1 3 43 1849 

10 UC-10 3 3,5 4 2 2 1 1 2 3 1 1 4 4 2 1 2 4 4 44,5 1980,3 

11 UC-11 2 1 4 4 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 4 4 38 1444 

12 UC-12 3 3,5 4 1 2 1 1 2 3 1 0 4 4 3 4 4 4 4 48,5 2352,3 

13 UC-13 2 3 4 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 4 4 35 1225 

14 UC-14 2 2 4 4 2 1 1 1 3 0 1 2 2 0 3 4 4 2 38 1444 

15 UC-15 2 3,5 4 4 2 2 1 1 4 3 4 2 5 1 1 1 3 4 47,5 2256,3 

16 UC-16 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 4 1 2 3 5 38 1444 

17 UC-17 2 3,5 4 4 2 4 3 1 3 3 4 5 1 1 1 2 4 5 52,5 2756,3 

18 UC-18 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1 5 2 0 1 1 3 5 36 1296 

19 UC-19 2 2 4 1 2 1 1 2 1 3 0 4 2 4 2 1 4 4 40 1600 

20 UC-20 3 1 4 2 2 1 1 2 3 3 0 4 4 4 1 1 4 4 44 1936 

21 UC-21 2 0 4 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 4 2 5 48 2304 

22 UC-22 2 1 3 2 2 2 1 1 3 3 2 4 2 2 4 2 4 4 44 1936 

23 UC-23 2 2 3 1 2 4 1 1 3 0 2 5 4 2 1 2 4 5 44 1936 

24 UC-24 2 3 3 3 1 4 3 1 3 1 3 4 3 1 1 2 4 4 46 2116 

25 UC-25 3 2 4 3 2 2 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 3 53 2809 

26 UC-26 2 1 4 2 2 2 1 2 0 3 2 3 4 4 3 2 3 5 45 2025 

27 UC-27 2 4 4 1 2 1 1 1 3 3 4 2 4 1 4 4 2 3 46 2116 

28 UC-28 3 2 4 3 2 1 2 1 3 3 2 4 4 1 4 4 3 2 48 2304 

29 UC-29 2 2 3 4 2 1 2 1 3 3 1 5 1 4 1 1 4 2 42 1764 

30 UC-30 2 1 4 0 2 1 1 1 0 3 3 4 1 4 1 1 4 4 37 1369 

31 UC-31 2 2,5 4 2 2 2 1 2 3 3 0 4 4 2 1 1 3 4 42,5 1806,3 

32 UC-32 2 3 4 1 2 3 3 1 3 3 4 5 4 2 4 2 4 4 54 2916 

33 UC-33 2 3 4 2 2 2 3 1 4 3 4 4 1 2 3 1 3 3 47 2209 

34 UC-34 2 0 3 3 2 2 2 1 0 3 3 2 1 1 2 1 4 4 36 1296 

1
0

3
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X2 

4 6,25 16 16 4 9 1 4 4 0 9 25 16 16 1 1 9 25     

4 0 9 1 4 1 1 4 4 9 9 4 1 1 1 1 16 4     

4 9 16 16 4 1 16 1 4 9 16 16 4 1 1 16 16 16     

4 16 9 1 4 1 1 4 4 9 9 16 1 1 1 1 1 1     

4 12,25 4 16 4 16 16 4 9 9 9 25 16 16 1 16 16 25     

4 2,25 16 16 4 1 1 4 4 9 16 9 4 1 1 1 4 16     

4 9 16 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 4     

4 1 9 9 4 4 1 4 4 9 9 9 1 1 1 1 4 4     

4 9 16 16 4 1 4 4 4 9 4 25 1 1 1 16 1 9     

9 12,25 16 4 4 1 1 4 9 1 1 16 16 4 1 4 16 16     

4 1 16 16 1 1 4 9 9 1 1 4 4 1 1 1 16 16     

9 12,25 16 1 4 1 1 4 9 1 0 16 16 9 16 16 16 16     

4 9 16 1 4 1 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 16 16     

4 4 16 16 4 1 1 1 9 0 1 4 4 0 9 16 16 4     

4 12,25 16 16 4 4 1 1 16 9 16 4 25 1 1 1 9 16     

4 1 16 1 4 1 4 1 4 1 1 16 1 16 1 4 9 25     

4 12,25 16 16 4 16 9 1 9 9 16 25 1 1 1 4 16 25     

4 4 16 1 4 1 4 1 4 1 1 25 4 0 1 1 9 25     

4 4 16 1 4 1 1 4 1 9 0 16 4 16 4 1 16 16     

9 1 16 4 4 1 1 4 9 9 0 16 16 16 1 1 16 16     

4 0 16 1 4 4 4 4 9 9 9 16 16 16 1 16 4 25     

4 1 9 4 4 4 1 1 9 9 4 16 4 4 16 4 16 16     

4 4 9 1 4 16 1 1 9 0 4 25 16 4 1 4 16 25     

4 9 9 9 1 16 9 1 9 1 9 16 9 1 1 4 16 16     

9 4 16 9 4 4 16 1 9 9 9 16 1 16 16 16 9 9     

4 1 16 4 4 4 1 4 0 9 4 9 16 16 9 4 9 25     

4 16 16 1 4 1 1 1 9 9 16 4 16 1 16 16 4 9     

9 4 16 9 4 1 4 1 9 9 4 16 16 1 16 16 9 4     

4 4 9 16 4 1 4 1 9 9 1 25 1 16 1 1 16 4     

4 1 16 0 4 1 1 1 0 9 9 16 1 16 1 1 16 16     

4 6,25 16 4 4 4 1 4 9 9 0 16 16 4 1 1 9 16     

4 9 16 1 4 9 9 1 9 9 16 25 16 4 16 4 16 16     

ΣX2 153 197 451 228 122 129 122 85 210 197 205 481 265 203 141 191 371 476 3751   

 1
0

4
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XY 

97 121,3 194 194 97 145,5 48,5 97 97 0 145,5 242,5 194 194 48,5 48,5 145,5 242,5     

64 0 96 32 64 32 32 64 64 96 96 64 32 32 32 32 128 64     

100 150 200 200 100 50 200 50 100 150 200 200 100 50 50 200 200 200     

68 136 102 34 68 34 34 68 68 102 102 136 34 34 34 34 34 34     

119 208,3 119 238 119 238 238 119 178,5 178,5 178,5 297,5 238 238 59,5 238 238 297,5     

81 60,75 162 162 81 40,5 40,5 81 81 121,5 162 121,5 81 40,5 40,5 40,5 81 162     

54 81 108 27 54 27 27 27 0 27 27 27 27 27 27 27 81 54     

70 35 105 105 70 70 35 70 70 105 105 105 35 35 35 35 70 70     

86 129 172 172 86 43 86 86 86 129 86 215 43 43 43 172 43 129     

133,5 155,8 178 89 89 44,5 44,5 89 133,5 44,5 44,5 178 178 89 44,5 89 178 178     

76 38 152 152 38 38 76 114 114 38 38 76 76 38 38 38 152 152     

145,5 169,8 194 48,5 97 48,5 48,5 97 145,5 48,5 0 194 194 145,5 194 194 194 194     

70 105 140 35 70 35 35 70 70 35 35 105 35 35 35 35 140 140     

76 76 152 152 76 38 38 38 114 0 38 76 76 0 114 152 152 76     

95 166,3 190 190 95 95 47,5 47,5 190 142,5 190 95 237,5 47,5 47,5 47,5 142,5 190     

76 38 152 38 76 38 76 38 76 38 38 152 38 152 38 76 114 190     

105 183,8 210 210 105 210 157,5 52,5 157,5 157,5 210 262,5 52,5 52,5 52,5 105 210 262,5     

72 72 144 36 72 36 72 36 72 36 36 180 72 0 36 36 108 180     

80 80 160 40 80 40 40 80 40 120 0 160 80 160 80 40 160 160     

132 44 176 88 88 44 44 88 132 132 0 176 176 176 44 44 176 176     

96 0 192 48 96 96 96 96 144 144 144 192 192 192 48 192 96 240     

88 44 132 88 88 88 44 44 132 132 88 176 88 88 176 88 176 176     

88 88 132 44 88 176 44 44 132 0 88 220 176 88 44 88 176 220     

92 138 138 138 46 184 138 46 138 46 138 184 138 46 46 92 184 184     

159 106 212 159 106 106 212 53 159 159 159 212 53 212 212 212 159 159     

90 45 180 90 90 90 45 90 0 135 90 135 180 180 135 90 135 225     

92 184 184 46 92 46 46 46 138 138 184 92 184 46 184 184 92 138     

144 96 192 144 96 48 96 48 144 144 96 192 192 48 192 192 144 96     

84 84 126 168 84 42 84 42 126 126 42 210 42 168 42 42 168 84     

74 37 148 0 74 37 37 37 0 111 111 148 37 148 37 37 148 148     

85 106,3 170 85 85 85 42,5 85 127,5 127,5 0 170 170 85 42,5 42,5 127,5 170     

108 162 216 54 108 162 162 54 162 162 216 270 216 108 216 108 216 216     

ΣXY 3000 3140 5128 3307 2678 2507 2467 2097 3391,5 3125,5 3087,5 5264 3667 2998 2467,5 3051 4568,5 5207,5 55944   

v
al

id
it

as
 rxy 0,277 0,357 -0,018 0,357 0,035 0,563 0,608 -0,109 0,533 0,219 0,357 0,533 0,52 0,359 0,307 0,555 0,136 0,429 

 
 

rtabel 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
 

 
kriteria TIDAK VALID TIDAK VALID TIDAK VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID 

 
 

R
el

ia
b

il
it

as
 σi

2 -0,22 1,037 -0,91 1,289 -0,289 0,747 0,547 0,221 0,376 0,404 0,89 0,783 1,393 1,685 0,685 1,342 -0,384 0,225 
 

 Σ(σi
2) 9,821 

 

 

1
0
5
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ΣXY 3000 3140 5128 3307 2678 2507 2467 2097 3391,5 3125,5 3087,5 5264 3667 2998 2467,5 3051 4568,5 5207,5 55944   

rxy 0,277 0,357 -0,018 0,357 0,035 0,563 0,608 -0,109 0,533 0,219 0,357 0,533 0,52 0,359 0,307 0,555 0,136 0,429 
 

 
rtabel 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

 
 

kriteria TIDAK VALID TIDAK VALID TIDAK VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID 
 

 σi
2 -0,22 1,037 -0,91 1,289 -0,289 0,747 0,547 0,221 0,376 0,404 0,89 0,783 1,393 1,685 0,685 1,342 -0,384 0,225 

 
 Σ(σi

2) 9,821 

 

 

σt
2 46,484 

  
r11 0,8119 

  
rtabel 

0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

  
Kriteria karena r11> rtabel maka instrumen reliabel 

  

Ngagal 
0 19 1 20 2 29 28 35 15 11 18 7 10 15 24 26 6 7 

  

TK 
0,0% 54,3% 2,9% 57,1% 5,7% 82,9% 80,0% 

100,0
% 

42,9% 31,4% 51,4% 20,0% 28,6% 42,9% 68,6% 74,3% 17,1% 20,0% 

  

Kriteria 
Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Sukar Sukar Sukar Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Mudah Mudah 

  
X KA 2,33 2,89 3,78 2,78 2 2,33 2,67 1,44 2,78 2,44 3,11 4,44 3,11 2,67 2,33 3,22 3,44 4,33 

  
X KB 2,000 1,89 3,56 1,33 1,89 1,22 1,33 1,44 1,33 2,11 2,11 3,11 1,11 1,56 1,11 0,89 3,11 3,22 

  
selisih 0,330 1,000 0,220 1,450 0,110 1,110 1,340 0,000 1,450 0,330 1,000 1,330 2,000 1,110 1,220 2,330 0,330 1,110 

  
skor 3,000 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 

  
DB 0,11 0,333 0,055 0,363 0,055 0,278 0,335 0 0,3625 0,0825 0,3333 0,3325 0,5 0,2775 0,305 0,5825 0,0825 0,222 

  

Kriteria 
Kurang 

baik 
Baik 

Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup Baik 

Kurang 

Baik 
Baik 

Kurang 

Baik 
Baik Baik 

Sangat 

Baik 
Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

Kurang 

Baik 
Cukup 

  

  
Soal Tidak  Dipakai Tidak Dipakai Tidak Dipakai Dipakai Tidak Dipakai Tidak Dipakai Dipakai Dipakai Tidak Dipakai Dipakai Tidak Dipakai 

   

1
0
5
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ANALISIS UJI COBA INSTRUMEN SIKLUS II 

                   

NO KODE 
SKOR SOAL 

Y Y2 

SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 UC-01 3 1 1 4 5 6 1 2 5 3 4 5 2 4 5 51 2601 

2 UC-02 3 3 2 4 5 4 4 4 3 5 3 4 6 3 4 57 3249 

3 UC-03 3 1 4 2 2 2 4 5 3 2 5 4 4 4 5 50 2500 

4 UC-04 3 2 4 4 5 4 3 3 3 5 3 4 1 4 2 50 2500 

5 UC-05 3 1 2 3 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 2 49 2401 

6 UC-06 3 4 3 4 3 1 4 4 3 5 3 4 6 4 4 55 3025 

7 UC-07 3 1 4 2 2 4 2 4 3 2 5 4 1 4 1 42 1764 

8 UC-08 3 4 1 2 2 2 4 3 5 2 2 3 4 4 5 46 2116 

9 UC-09 3 1 2 4 3 4 3 3 3 2 1 3 4 4 2 42 1764 

10 UC-10 3 2 2 1 1 1 4 5 3 2 4 4 2 4 2 40 1600 

11 UC-11 3 1 4 4 3 6 3 5 3 1 4 3 2 3 3 48 2304 

12 UC-12 3 3 2 2 2 4 3 5 5 5 2 1 4 3 4 48 2304 

13 UC-13 3 1 4 1 1 2 4 4 5 5 1 4 4 3 2 44 1936 

14 UC-14 3 3 1 1 1 1 3 5 3 4 2 4 2 2 5 40 1600 

15 UC-15 3 2 4 2 2 3 4 5 3 3 2 4 6 2 1 46 2116 

16 UC-16 3 1 2 3 3 2 4 5 5 5 1 4 2 2 2 44 1936 

17 UC-17 3 2 4 4 2 1 3 5 5 1 3 4 6 4 3 50 2500 

18 UC-18 3 2 4 4 4 1 1 5 5 1 1 4 2 4 4 45 2025 

19 UC-19 3 3 4 4 2 2 4 3 5 4 1 3 6 4 4 52 2704 

20 UC-20 3 3 1 2 2 3 2 5 5 5 5 4 4 4 4 52 2704 

21 UC-21 2 1 4 4 4 5 4 5 2 5 5 2 4 2 5 54 2916 

22 UC-22 3 1 1 1 1 4 2 3 5 2 1 1 5 4 2 36 1296 

23 UC-23 3 5 1 3 3 3 3 3 2 5 1 3 1 4 4 44 1936 

24 UC-24 3 3 3 3 3 6 2 5 4 5 5 4 6 4 2 58 3364 

25 UC-25 3 5 3 4 3 3 3 3 2 1 5 1 6 2 3 47 2209 

26 UC-26 3 5 3 2 2 4 4 5 5 5 3 4 6 2 2 55 3025 

27 UC-27 3 5 1 4 3 4 2 4 2 1 4 4 2 2 4 45 2025 

28 UC-28 3 3 1 4 5 2 4 5 5 1 5 4 2 4 4 52 2704 

29 UC-29 3 5 1 2 2 2 1 5 2 1 3 1 4 4 3 39 1521 

30 UC-30 3 1 3 1 1 2 1 5 5 1 1 1 4 3 1 33 1089 

31 UC-31 3 5 2 3 3 4 4 5 3 1 5 1 6 1 5 51 2601 

L
am

p
iran

 8
 

1
0
7
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32 UC-32 3 5 1 0 5 5 3 5 4 5 5 1 4 4 3 53 2809 

33 UC-33 3 1 1 1 1 3 0 5 1 5 3 4 1 4 1 34 1156 

34 UC-34 3 5 1 2 2 6 4 2 5 5 5 4 6 1 4 55 3025 

35 UC-35 3 5 4 4 2 2 4 4 5 2 4 4 6 4 3 56 3136 

ΣX 105 98 88 99 98 118 111 156 139 122 123 125 147 129 125 1663 80461 

X2 

9 1 1 16 25 36 1 4 25 9 16 25 4 16 25     

9 9 4 16 25 16 16 16 9 25 9 16 36 9 16     

9 1 16 4 4 4 16 25 9 4 25 16 16 16 25     

9 4 16 16 25 16 9 9 9 25 9 16 1 16 4     

9 1 4 9 9 16 9 16 9 25 25 16 9 16 4     

9 16 9 16 9 1 16 16 9 25 9 16 36 16 16     

9 1 16 4 4 16 4 16 9 4 25 16 1 16 1     

9 16 1 4 4 4 16 9 25 4 4 9 16 16 25     

9 1 4 16 9 16 9 9 9 4 1 9 16 16 4     

9 4 4 1 1 1 16 25 9 4 16 16 4 16 4     

9 1 16 16 9 36 9 25 9 1 16 9 4 9 9     

9 9 4 4 4 16 9 25 25 25 4 1 16 9 16     

9 1 16 1 1 4 16 16 25 25 1 16 16 9 4     

9 9 1 1 1 1 9 25 9 16 4 16 4 4 25     

9 4 16 4 4 9 16 25 9 9 4 16 36 4 1     

9 1 4 9 9 4 16 25 25 25 1 16 4 4 4     

9 4 16 16 4 1 9 25 25 1 9 16 36 16 9     

9 4 16 16 16 1 1 25 25 1 1 16 4 16 16     

9 9 16 16 4 4 16 9 25 16 1 9 36 16 16     

9 9 1 4 4 9 4 25 25 25 25 16 16 16 16     

4 1 16 16 16 25 16 25 4 25 25 4 16 4 25     

9 1 1 1 1 16 4 9 25 4 1 1 25 16 4     

9 25 1 9 9 9 9 9 4 25 1 9 1 16 16     

9 9 9 9 9 36 4 25 16 25 25 16 36 16 4     

9 25 9 16 9 9 9 9 4 1 25 1 36 4 9     

9 25 9 4 4 16 16 25 25 25 9 16 36 4 4     

9 25 1 16 9 16 4 16 4 1 16 16 4 4 16     

9 9 1 16 25 4 16 25 25 1 25 16 4 16 16     

9 25 1 4 4 4 1 25 4 1 9 1 16 16 9     

9 1 9 1 1 4 1 25 25 1 1 1 16 9 1     

9 25 4 9 9 16 16 25 9 1 25 1 36 1 25     

9 25 1 0 25 25 9 25 16 25 25 1 16 16 9     

9 1 1 1 1 9 0 25 1 25 9 16 1 16 1     

1
0
8
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9 25 1 4 4 36 16 4 25 25 25 16 36 1 16     

9 25 16 16 4 4 16 16 25 4 16 16 36 16 9     

ΣX2 310 352 261 311 301 440 354 658 536 462 442 417 626 411 404 6285   

XY 

153 51 51 204 255 306 51 102 255 153 204 255 102 204 255     

171 171 114 228 285 228 228 228 171 285 171 228 342 171 228     

150 50 200 100 100 100 200 250 150 100 250 200 200 200 250     

150 100 200 200 250 200 150 150 150 250 150 200 50 200 100     

147 49 98 147 147 196 147 196 147 245 245 196 147 196 98     

165 220 165 220 165 55 220 220 165 275 165 220 330 220 220     

126 42 168 84 84 168 84 168 126 84 210 168 42 168 42     

138 184 46 92 92 92 184 138 230 92 92 138 184 184 230     

126 42 84 168 126 168 126 126 126 84 42 126 168 168 84     

120 80 80 40 40 40 160 200 120 80 160 160 80 160 80     

144 48 192 192 144 288 144 240 144 48 192 144 96 144 144     

144 144 96 96 96 192 144 240 240 240 96 48 192 144 192     

132 44 176 44 44 88 176 176 220 220 44 176 176 132 88     

120 120 40 40 40 40 120 200 120 160 80 160 80 80 200     

138 92 184 92 92 138 184 230 138 138 92 184 276 92 46     

132 44 88 132 132 88 176 220 220 220 44 176 88 88 88     

150 100 200 200 100 50 150 250 250 50 150 200 300 200 150     

135 90 180 180 180 45 45 225 225 45 45 180 90 180 180     

156 156 208 208 104 104 208 156 260 208 52 156 312 208 208     

156 156 52 104 104 156 104 260 260 260 260 208 208 208 208     

108 54 216 216 216 270 216 270 108 270 270 108 216 108 270     

108 36 36 36 36 144 72 108 180 72 36 36 180 144 72     

132 220 44 132 132 132 132 132 88 220 44 132 44 176 176     

174 174 174 174 174 348 116 290 232 290 290 232 348 232 116     

141 235 141 188 141 141 141 141 94 47 235 47 282 94 141     

165 275 165 110 110 220 220 275 275 275 165 220 330 110 110     

135 225 45 180 135 180 90 180 90 45 180 180 90 90 180     

156 156 52 208 260 104 208 260 260 52 260 208 104 208 208     

117 195 39 78 78 78 39 195 78 39 117 39 156 156 117     

99 33 99 33 33 66 33 165 165 33 33 33 132 99 33     

153 255 102 153 153 204 204 255 153 51 255 51 306 51 255     

159 265 53 0 265 265 159 265 212 265 265 53 212 212 159     

102 34 34 34 34 102 0 170 34 170 102 136 34 136 34     

165 275 55 110 110 330 220 110 275 275 275 220 330 55 220     

1
0
9
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168 280 224 224 112 112 224 224 280 112 224 224 336 224 168     

ΣXY 4935 4695 4101 4647 4569 5438 5075 7015 6241 5453 5495 5442 6563 5442 5350 80461   

v
al

id
it

as
 rxy -0,173 0,373 0,222 0,481 0.538 0,339 0,524 -0,079 0,231 0,339 0,499 0,265 0.485 -0,101 0,425 

 
 

rtabel 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
 

 
kriteria TIDAK VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID TIDAK TIDAK VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID 

 
 

R
el

ia
b

il
it

as
 

σi
2 -0,143 2,217 1,136 0,885 0,76 1,205 0,056 -1,066 -0,458 1,049 0,278 -0,841 0,246 -1,842 -1,212 

 
 Σ(σi

2) 2,271 

  σt
2 41,278 

  
r11 0,972 

  
rtabel 

0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

  
Kriteria karena r11> rtabel maka instrumen reliabel 

  

T
in

g
k

at
 

K
es

u
k

ar
an

 

Ngagal 0 17 26 16 18 19 8 2 6 16 12 6 13 9 26 

  

TK 
0,0% 48,6% 74,3% 45,7% 51,4% 54,3% 22,9% 5,7% 17,1% 45,7% 34,3% 17,1% 37,1% 25,7% 74,3% 

  

Kriteria 
Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sukar 

  

D
ay

a 
B

ed
a 

 

X KA 2,89 3,78 2,78 3,11 3,11 4,11 3,67 4,11 4 4,56 3,78 3,33 5,56 3,11 3,44 

  
X KB 3 2,11 1,78 1,78 1,67 2,67 2,11 7,56 3 2,67 2,22 2,78 2,67 3,67 2,33 

  
Selisih -0,110 1,670 1,000 1,330 1,440 1,440 1,560 -3,450 1,000 1,890 1,560 0,550 2,890 -0,560 1,110 

  
Skor 3 4 4 4 5 6 7 5 5 5 4 4 5 4 5 

  
DB -0,037 0,4175 0,25 0,3325 0,288 0,24 0,2229 -0,69 0,2 0,378 0,39 0,1375 0,578 -0,14 0,222 

  

Kriteria 
Kurang 

Baik 
Sangat 
Baik 

Cukup Baik Cukup Cukup Cukup 
Kurang 

Baik 
Cukup Baik Baik 

Kurang 
Baik 

Sangat 
Baik 

Kurang 
Baik 

Kurang 
Baik     

  
Soal Tidak Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Tidak Tidak Dipakai Dipakai Tidak Dipakai Tidak Tidak 

   

 

 

1
1
0
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Lampiran 9 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

 

Rumus 

   
                       

                  
      

Kriteria 

Nilai Kriteria 

0 % ≤ TK ≤ 27 % Mudah 

27 % < TK ≤ 72 % Sedang 

72 % < TK ≤ 100 % Sukar 

 

Perhitungan : 

Berikut adalah perhitungan tingkat kesukaran pada soal no 1 

Jumlahsiswa yang gagal  = 0 

Jumlahsiswa yang mengikuti test = 35 

Maka,    
 

  
          

Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwauntuk TK no 1 adalah 0 %, maka soal 

no 1 termasuk soal dengan kriteria mudah. 

Untuk soal berikutnya dihitung dengan cara yang sama, 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Indikator Aspek 

yang 

dinilai 

Kemampuan 

berpikir kritis 

No soal Jawaban 

Memformulasikan 

besaran kuat arus 

dalam rangkaian 

tertutup sederhana 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

Mengklasifikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghipotesis  

  

 

 

 

 

 

 

1. Diketahui berbagai alat sebagai 

berikut:  

 Amperemeter 

 Voltmeter 

 Multimeter 

 Galvanometer 

 Ohmmeter 

 

Alat apa sajakah yang dapat 

digunakan untuk mengukur besaran 

dibawah ini? 

Arus  Tegangan  

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

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

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

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

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

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

 

2. 2 buah lampu identik A dan B 

(mempunyai hambatan sama). Jika 

lampu A dihubungkan dengan 1 

baterai dan lampu B dihubungkan 

dengan 2 baterai, lampu manakah 

yang menyala lebih terang?mengapa? 

 

1.  

Arus  Tegangan  

Amperemeter 

Multimeter  

Galvanometer  

voltmeter 

multimeter  

Galvanometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lampu yang menyala lebih terang 

adalah lampu B karena baterai 

yang diguakan lebih 

banyak,berarti tegangannya lebih 

besar, dan arus yang mengalir 

pada B lebih bessar dari A. 
 
 
 

 

L
am

p
iran

 1
0
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Menentukan 

hubungan antara 

tegangan (v), arus 

listrik (I), dan 

hambatan (R) pada 

hukum Ohm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Mengukur, 

Mengevaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati dan 

Merancang 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat 

kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amatilah gambar berikut!. 

 

 

 

 

 

 

Apakah pemasangan amperemeter 

dan voltmeter sudah benar? Kalau 

belum bagaimana seharusnya? 

4. Amatilah gambar berikut! 

                  

 

 

 

                   

                       3 

Sebutkan alat dan bahan apa sajakah 

yang digunakan dalam percobaan 

hukum ohm di atas? 

5. Perhatikan hasil percobaan berikut! 

 

No R V I V/ I 

a. 10 Ω 3 V 0.3 A 10  

b. 10 Ω 6 V 0.6 A 10 

c. 10 Ω 9 V 0.9 A 10 

d. 10 Ω 12 V 1.2 A 10 

e. 10 Ω 15 V 1.5 A 10 

        

3. Pemasangan belum benar, 

seharusnya pada voltmeter 

dipasang paralel dengan resistor. 

 

 

4. 1. Amperemeter 

2. Hambatan/resistor/lampu 

3. voltmeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Nilai R sama dengan nilai V/I. 

Kesimpulannya nilai R sebanding 

dengan nilai perbandingan V/I. 

Secara matematis: 

R=V/I 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

2 

1 

V A 
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C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menginterpretasi 

data, 

mengevaluasi, 

menganalisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana perbandingan nilai R dan 

nilai V/I pada tabel no.8? apa 

kesimpulanmu? 

 

6. Grafik berikut menyatakan hubungan 

antara tegangan (v) dengan kuat arus 

(I). 

 

  I 

            1 

                    2 

                         3 

                     

                                 v 

diantara ke tiga kurva diatas, kurva 

yang menyatakan nilai R terbesar 

sampai terkecil adalah  R1> R2 >R3  ?  

benarkah demikian?Jelaskan! 

 

7. Besar kuat arus yang melalui suatu 

komponen tertentu ketika diberi 

tegangan 80 volt adalah 0,5 A. Berapa 

kuat arus yang melalui komponen 

tersebut jika tegangan dinaikkan 

menjadi 160 volt? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Salah, Gradien grafik merupakan 

kebalikan hambatan listriknya. 

tan θ = 1/R. Karena θ1 > θ2 >θ3 

maka 

            1/R1 > 1/R2 > 1/R3  atau  

            R3> R2 >R1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Karena nilai dari R adalah sama, 

maka:  

R1 = R2 

V1/I1 = V2/I2 

80 / 0.5 = 160 / I2 

I2 = 1 A 
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Menjelaskan 

aplikasi hukum 

Ohm pada 

kehidupan sehari-

hari. 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Mengukur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

8. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran apakah yang diukur oleh alat 

diatas? Berapa hasil pengukurannya? 

 

9. Mengapa pada saat burung bertengger 

di atas kawat terentang bertegangan 

listrik tubuh burung tidak tersengat 

aliran listrik? 

 

10. Sebuah lampu 110 volt dihubungkan 

dengan sumber tegangan 220 volt. 

Apakah yang terjadi dengan lampu 

tersebut? Mengapa demikian? 

 

 

8. Mengukur arus listrik 

Nilai pengukuran =  
   

 
  x 50 

                                     

                               = 35 mA  
 

 

9. Karena jarak antara 2 kaki burung 

sangat dekat sehingga tidak ada 

beda potensial anatr ujung-ujung 

kaki. Karena tidak ada beda 

potensial, maka tidak ada arus 

yang mengalir pada burung, 

sehingga bururng tidak tersetrum. 

Yang kedua, karena kaki burung 

hanya menempel pada 1 kabel 

saja. 

10. Lampu akan putus atau terbakar, 

karena tegangan yang mengalir 

melalui filamen lampu sebesar 

220 V melebihi kapasitas 

seharusnya 110 V, sehingga 

filamen akan terbakar dan lampu 

diakatakan putus.   
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KUNCI PENSKORAN SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

No soal 

 

 

Jawaban peskoran 

 

1. Diketahui berbagai alat 

sebagai berikut:  

 Amperemeter 

 Voltmeter 

 Multimeter 

 Galvanometer 

 Ohmmeter 

 

Alat apa sajakah yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

besaran dibawah ini? 

Arus  Tegangan  

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

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

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

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

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

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

 

1.  

Arus  Tegangan  

Amperemeter 

Multimeter  

Galvanometer  

voltmeter 

multimeter  

Galvanometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.dapat mengisi semua kolom dengan benar dan lengkap 

3.hanya dapat mengisikan 4 alat dengan benar 

2.hanya dapat mengisikan 2 alat dengan benar 

1.menjawab namun jawaban tidak benar 

2. 2 buah lampu identik A dan B 

(mempunyai hambatan sama). 

Jika lampu A dihubungkan 

dengan 1 baterai dan lampu B 

dihubungkan dengan 2 baterai, 

lampu manakah yang menyala 

lebih terang?mengapa? 

2. Lampu yang menyala 

lebih terang adalah lampu 

B karena baterai yang 

diguakan lebih 

banyak,berarti 

tegangannya lebih besar, 

dan arus yang mengalir 

pada B lebih bessar dari A. 
 
 

4.Jawaban benar disertai alasan yang tepat 

3.Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.Jawaban hampir benar 

1.menjawab namun salah 

L
am

p
iran

 1
1
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3. Amatilah gambar berikut!. 

 

 

 

 

 

 

Apakah pemasangan 

amperemeter dan voltmeter 

sudah benar? Kalau belum 

bagaimana seharusnya? 

3.Pemasangan belum benar, 

seharusnya pada voltmeter 

dipasang paralel dengan resistor. 

 

 

 

 

 
 

4.Jawaban benar disertai alasan yang tepat 

3.Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.Jawaban hampir benar 

1.menjawab namun salah 

 

4. Amatilah gambar berikut! 

                  

 

 

 

                   

                       3 

Sebutkan alat dan bahan apa 

sajakah yang digunakan dalam 

percobaan hukum ohm di atas? 

 

4.,    1. Amperemeter 

2.Hambatan/resistor/lampu 

3. voltmeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.menyebutkan 3 komponen dengan tepat 

3.menyebutkan hanya 2 komponen denga  tepat 

2.menyebutkan hanya 1 komponen dengan tepat 

1.menyebutkan komponen namun tidak ada yang benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

V A 
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5. Perhatikan hasil percobaan 

berikut! 

 

No R V I V/ I 

a. 10 Ω 3 V 0.3 A 10  

b. 10 Ω 6 V 0.6 A 10 

c. 10 Ω 9 V 0.9 A 10 

d. 10 Ω 12 V 1.2 A 10 

e. 10 Ω 15 V 1.5 A 10 

Bagaimana perbandingan nilai R dan 

nilai V/I pada tabel no.8? apa 

kesimpulanmu? 

 

 

5. Nilai R sama dengan nilai V/I. 

Kesimpulannya nilai R 

sebanding dengan nilai 

perbandingan V/I. Secara 

matematis: 

            R=V/I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.menjawab kesimpulan dengan benar dan lengkap disertai dengan 

alasan. 

3.menjawab kesimpulan benar namun alasan kurang tepat 

2.menjawab kesimpulan hampir benar 

1.menjawab namun salah 
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6. Grafik berikut 

menyatakan hubungan 

antara tegangan (v) 

dengan kuat arus (I). 

 

  I 

            1 

                    2 

                         3 

                     

                                 v 

diantara ke tiga kurva diatas, 

kurva yang menyatakan nilai R 

terbesar sampai terkecil adalah   

R1> R2 >R3  ?  

benarkah demikian?Jelaskan! 

 

6. Salah, Gradien grafik 

merupakan kebalikan 

hambatan listriknya. 

tan θ = 1/R. Karena θ1 > θ2 

>θ3 maka 

            1/R1 > 1/R2 > 1/R3  atau  

            R3> R2 >R1   

 

 

 

 
 

4. menjawab dengan benar disertai alasan yang benar 

3. menjawab benar namun alasan kurang tepat 

2. menjawab benar tanpa alasan 

1. menjawab namun salah 

 

7. Besar kuat arus yang melalui 

suatu komponen tertentu ketika 

diberi tegangan 80 volt adalah 0,5  

A. Berapa kuat arus yang melalui 

komponen tersebut jika tegangan 

dinaikkan menjadi 160 volt? 

 

7. Karena nilai dari R adalah 

sama,  maka:  

R1 = R2 

V1/I1 = V2/I2 

80 / 0.5 = 160 / I2 

I2 = 1 A 

 

4. menjawab dengan lengkap mulai diketahui,ditanya,sampai 

jawaban semua benar. 

3. menulis diketahui,ditanya benar, persamaan benar namun 

jawaban akhir salah 

2. menulis diketahui dan ditanya tanpa dijawab 

1. hanya menulis diketahui 
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8. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Besaran apakah yang diukur 

oleh alat diatas? Berapa hasil 

pengukurannya? 

 

 

7. Mengukur arus listrik 

Nilai pengukuran =  
   

 
  x 50 

                                                                         

= 35 mA 
 

 

 

 

 

 

4. menjawab dengan lengkap mulai diketahui,ditanya,sampai 

jawaban semua benar. 

3. menulis diketahui,ditanya benar, namun jawaban akhir salah 

2. menulis diketahui, ditanya, tapi tidak menjawab 

1. menulis diketahui 

 

9. Mengapa pada saat burung 

bertengger di atas kawat terentang 

bertegangan listrik tubuh burung 

tidak tersengat aliran listrik? 

 

 

 

 

9. Karena jarak antara 2 kaki 

burung sangat dekat sehingga 

tidak ada beda potensial anatr 

ujung-ujung kaki. Karena tidak 

ada beda potensial, maka tidak 

ada arus yang mengalir pada 

burung, sehingga burung tidak 

tersetrum. Yang kedua, karena 

kaki burung hanya menempel 

pada 1  kabel saja. 

 

4. mampu menjawab dengan benar disertai alasan yang benar 

3. menjawab benar dengan alasan yang kurang tepat 

2. menjawab kurang tepat / hampir benar 

1. jawaban salah 
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10. Sebuah lampu 110 volt 

dihubungkan dengan sumber 

tegangan 220 volt. Apakah yang 

terjadi dengan lampu tersebut? 

Mengapa demikian? 

10. Lampu akan putus atau 

terbakar, karena tegangan 

yang mengalir melalui 

filamen lampu sebesar 220 V 

melebihi kapasitas 

seharusnya 110 V, sehingga 

filamen akan terbakar dan 

lampu diakatakan putus.   
 

4. mampu menjawab dengan benar disertai alasan yang benar 

3. menjawab benar dengan alasan yang kurang tepat 

2. menjawab kurang tepat / hampir benar 

1. jawaban salah 
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SOAL EVALUASI  SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Konsep    : Listrik Dinamis 

Sub Bab  : Hukum Ohm 

Kelas / semester  : X / 2 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Tulis nama lengkap, nomor kelompok, no absen, dan kelas saudara. 

2. Periksalah kelengkapan soal saudara, semua soal berbentuk esay 

berjumlah 9 soal. 

3. Kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. 

4. Jawablah dengan jelas dan benar. 

 

Soal  

1. Diketahui berbagai alat sebagai berikut:  

 Amperemeter 

 Voltmeter 

 Multimeter 

 Galvanometer 

 Ohmmeter 

Alat apa sajakah yang dapat digunakan untuk mengukur besaran dibawah ini? 

 
Arus  Tegangan  

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

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

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

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

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

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

2. 2 buah lampu identik A dan B (mempunyai hambatan sama). Jika lampu A 

dihubungkan dengan 1 baterai dan lampu B dihubungkan dengan 2 baterai, 

lampu manakah yang menyala lebih terang?mengapa? 

3. Amatilah gambar berikut!. 

 

Apakah pemasangan amperemeter dan voltmeter 

sudah benar? Kalau belum bagaimana 

seharusnya? 

 

 

V A 

Lampiran 12 
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4. Amatilah gambar berikut! 

Sebutkan alat apa sajakah yang digunakan 

dalam percobaan hukum ohm di samping! 

     

             3 

5. Perhatikan hasil percobaan berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana perbandingan nilai R dan nilai V/I pada tabel no.8? apa 

kesimpulanmu? 

 

I  

     1 

                    2 

                        3 

                     

   

                               V 

diantara ke tiga kurva diatas, kurva yang menyatakan nilai R terbesar 

sampai terkecil adalah  R1> R2 >R3  ? benarkah demikian?Jelaskan 

jawabanmu! 

7. Besar kuat arus yang melalui suatu komponen tertentu ketika diberi tegangan 

80 volt adalah 0,5 A. Berapa kuat arus yang melalui komponen tersebut jika 

tegangan dinaikkan menjadi 160 volt? 

8. Perhatikan gambar berikut! 

 

Besaran apakah yang diukur oleh alat disamping? Bila 

jarum menunjuk angka 3,5 berapa hasil 

pengukurannya? 

 

 

No R V I V/ I 

a. 10 Ω 3 V 0.3 A 10  

b. 10 Ω 6 V 0.6 A 10 

c. 10 Ω 9 V 0.9 A 10 

d. 10 Ω 12 V 1.2 A 10 

e. 10 Ω 15 V 1.5 A 10 

 

6. Grafik berikut menyatakan hubungan antara tegangan (v) dengan kuat arus 

(I). 

 

 

2 

1 
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9. Mengapa pada saat burung bertengger di atas kawat terentang bertegangan 

listrik tubuh burung tidak tersengat aliran listrik? 

10. Sebuah lampu 110 volt dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. 

Apakah yang terjadi dengan lampu tersebut? Mengapa demikian? 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Indikator  Aspek 

yang 

dinilai 

Kemampuan 

berpikir kritis 

No soal Jawaban 

Mengetahui 

perbedaan 

rangkaian 

hambatan seri 

dan paralel 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C6 

Mengamati dan 

Menghipotesis  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengklasifikasi  

 

 

 

Mengevaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dua buah lampu identik A dan B 

dirangkai seperti gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

g. Bagaimana nyala lampu A dan B? 

apakah sama terang atau berbeda? 

terang mana antara A dan B? 

h. Apabila lampu A diambil, apakah 

lampu B masih menyala atau 

mati? Mengapa? 

2. Jelaskan 3 karakteristik dari rangkaian 

seri dan paralel resistor? 

 

3.                R1              R2               R3 

                           I2              I3      
              I1    
 

 

 

Dari rangkaian diatas, Jika  R1 > R2 >       

R3,  maka arus pada R1 lebih kecil dari 

arus pada R3. Benarkah demikian? 

4. a. Sama  

b. masih menyala karena masih 

ada arus listrik yang mengalir 

pada lampu B. 

  

 

5. seri: 

g. Rangkaian pembagi 

tegangan,karena tegangan 

di setiap R berbeda. 

h. Arus disetiap R sama 

i. Bertujuan mnemperbesar 

hambatan rangkaian 

 

            Paralel: 

g. Pembagi arus, karena arus 

pada tiap-tiap resistor 

berbeda. 

h. Tegangan yang mengalir 

tiap R adalah sama 

i. Bertujuan memperkecil 

hambatan 

 

6. Salah, karena pada rangkaian 

seri arus di setiap hambatan 

adalah sama besar. 

B 

A 

L
am

p
iran

 1
3
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Jelaskan jawabanmu! 

 

Melakukan 

percobaan 

sederhana pada 

rangkaian seri 

dan paralel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merancang 

penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat 

kesimpulan, 

Menginterpretasi 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Di sediakan alat dan bahan sebagai 

berikut: 2 buah resistor, sumber 

tegangan, kabel penghubung, 2 buah 

voltmeter, 2 buah amperemeter. 

 

Gambarlah skema percobaan dengan 

menggunakan alat dan bahan diatas 

untuk mengukur V dan I pada: 

g. Rangkaian resistor seri 

h. Rangkaian resistor paralel 

8. Berikut adalah  data dari sebuah 

rangkaian yang telah dihubungkan 

dengan sumber tegangan. setelah 

dilakukan pengukuran tegangan dan 

arus pada masing-masing lampu 

diperoleh data sebagai berikut:  

No Lampu 

ke 

V 

(V) 

I 

(A) 

V total 

(V) 

I total 

(A) 

1 1 1,9 V 1,9A 11,9 V 1,92A 

2 2 3,98 V 1,89A 

3 3 5,9 V 1,92A 

 

e. Apa jenis rangkaian lampu tersebut? 

Berikan alasanmu! 

f. Apa kesimpulanmu mengenai V dan I 

pada rangkaian tersebut? 

 

 

 

4. a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

5.  

c. Rangkaian seri karena 

Vtotal terbagi di setiap 

lampu dan I total =  I1 = I2 = 

I3 

d. V pada rangkaian seri akan 

terbagi pada masing – 

masing hambatan, namun 

jumlahnya sesuai dengan V 

sumber, sesuai persamaan: 

      V total = V1 + V2+ V3 

Sedangkan I pada rangkaian 

seri bernilai sama di setiap 

V 

A 

A 

V V 

V 

A 

A 
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Memformulasik

an besaran 

hambatan dalam 

rangkaian seri  

 

 

 

C3, C4 

 

 

Mengamati, 

Mengukur,  

Menganalisis  

9. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga lampu diatas adalah identik. Jika 

saklar di tutup: 

f. Ketiga lampu menyala sama terang. 

Benarkah?berikan alasanmu? 

g. Amperemeter mana yang 

menyatakan nilai arus listrik paling 

besar?mengapa? 

h. Jika lampu 2 diputus, apakah lampu 

1 dan 3 masih menyala.benarkah 

demikian? jelaskan jawabanmu! 

 

hambatan. 

6.  

d.  Tidak, yang menyala paling 

tyerang adalah Lampu 

L1,karena mendapat V 

paling besar. 

e. A1, karena arusnya paling 

besar 

f. Masih, karena masih ada 

arus yang mengalir di L1 

dan L3 
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 C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sebagian besar pemasangan lampu 

pada rumah dipasang secara paralel. 

Mengapa demikian? Apa sebenarnya 

kelebihannya? 

 

8. JikaV=12V, R1=9 Ω, R2=6 Ω,  R1=3 

Ω, dan R4=2 Ω 
          

         

              R1                               R3 

                               R2 R4                     
 

 

hitunglah:   a. I yang mengalir pada R4 

                      b. V pada R1 dan R3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Karena bila 1 lampu putus, 

lampu yang lain akan tetap 

menyala. 

 

11.  
e. Menghitung I4 

1/Rp = 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 

1/Rp = 1/6 +1/3 +1/2 

Rp = 1Ω 

R tot = 1 + 9 = 10Ω 

 

Itot = V/Rtot = 12/10 = 1,2 A 

Vp = Itot x Rp = 1,2 x 1 = 

1,2 V 

I4 = Vp/R4 = 1,2/4 = 0,3 A 

 

f. Menghitung V1 dan V3 

V1= Itot x R1 = 1,2 x 9 

=10,8 V 

V3= Vp= 1,2 V 
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C4 

 

 

 

 

Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.                       R1=  10 Ω 

 

              R2=10 Ω     R3= 2 Ω    R4=     5 Ω            
   

 
 R5= 5 Ω 
 
 
                            I 15 V 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Tentukan kuat arus I yang mengalir! 

 

 

12. Gambar disamping dapat di 

sederhanakan menjadi jembatan 

Wheatstone. 

 R1 x R5= 10 x 5 = 50Ω 

 R2 x R4= 10 x 5 = 50Ω   

Karena  R1 x R5 =  R2 x R4 

Maka berdasarkan prinsip 

jembatan Wheatstone R3 tidak 

dialiri arus sehingga dapat 

diabaikan. 

 

 R2 seri dengan R4 sehingga 

Rs=10+5 = 15Ω 

 R1 seri dengan R5 sehingga  

      Rs =10+5 = 15Ω 

Keduanya saling paralel 

sehingga 

Rtot= (15 x 15) / (15+15) = 7,5 

Ω 

 

Sesuai hukum ohm,  

I = V/Rtot = 15/ 7,5 = 2 A 
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KUNCI PENSKORAN SOAL EVALUASI SIKLUS II 

No soal 

 

 

Jawaban peskoran 

 

1. Dua buah lampu identik A dan B 

dirangkai seperti gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

a. Bagaimana nyala lampu A dan B? 

apakah sama terang atau berbeda? 

terang mana antara A dan B? 

b. Apabila lampu A diambil, apakah 

lampu B masih menyala atau 

mati? Mengapa? 

  

  1.     a. Sama  

b. masih menyala karena masih 

ada arus listrik yang mengalir 

pada lampu B. 

 

4. dapat menjawab pertanyaan a dan b dengan benar dan 

lengkap 

3. dapat menjawab pertanyaan a dan b dengan benar 

namun salah satu kurang lengkap 

2.  hanya dapat menjawab salah satu point a atau b 

dengan benar 

1. menjawab namun jawabannya salah 

B 

A 

L
am

p
iran

 1
4
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2. Jelaskan 3 karakteristik dari rangkaian 

seri dan paralel resistor? 

 

3. seri: 

a. Rangkaian pembagi 

tegangan,karena tegangan 

di setiap R berbeda. 

b. Arus disetiap R sama 

c. Bertujuan mnemperbesar 

hambatan rangkaian 

 

            Paralel: 

a. Pembagi arus, karena arus 

pada tiap-tiap resistor 

berbeda. 

b. Tegangan yang mengalir 

tiap R adalah sama 

c. Bertujuan memperkecil 

hambatan 

6. dapat menjawab pertanyaan a dan b dengan benar dan 

lengkap 6 jawaban 

5. hanya dapat menyebutkan 5 jawaban 

4. hanya dapat menyebutkan 4 jawaban 

3. hanya dapat menyebutkan 3 jawaban 

2. hanya dapat menyebutkan 2 jawaban 

1. hanya dapat menyebutkan 1 jawaban 

3.  R1              R2               R3 

           I2              I3      
        I1    
 

 

 

Dari rangkaian diatas, Jika  R1 > R2 >       R3,  

maka arus pada R1 lebih kecil dari arus pada 

R3. Benarkah demikian? Jelaskan jawabanmu! 

 

3, Salah, karena pada rangkaian seri 

arus di setiap hambatan adalah sama 

besar. 

4.Jawaban benar disertai alasan yang tepat 

3.Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.Jawaban benar tanpa alasan 

1.menjawab namun salah  
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4. Di sediakan alat dan bahan sebagai 

berikut: 2 buah resistor, sumber 

tegangan, kabel penghubung, 2 buah 

voltmeter, 2 buah amperemeter. 

 

Gambarlah skema percobaan dengan 

menggunakan alat dan bahan diatas 

untuk mengukur V dan I pada: 

i. Rangkaian resistor seri 

j. Rangkaian resistor paralel 

 

 

4, a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

6. menggambar rangkaian dengan benar, menggambar 

letak amperemeter dan voltmeter dengan benar, serta 

menggambar arah arus dengan benar beserta potensial 

(+) dan (-) nya pada point a dan b 

 

5. menggambar rangkaian dengan benar, menggambar  

letak amperemeter dan voltmeter benar namun tidak ada 

arah arus listrik dan potensialnya. 

 

4. menggambar rangkaian dengan benar namun kurang 

tepat pemasangan salah satun alat ukurnya 

(amperemeter/voltmeter). 

 

3. menggambar rangkaian dengan benar namun 

pemasangan kedua alat ukur (amperemeter dan 

voltmeter) salah 

2. hanya dapat menggambar rangkaian  

1. rangkaian salah 

V 

A 

A 

V V 

V 

A 

A

  

1
1

7
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5. Berikut adalah  data dari sebuah 

rangkaian yang telahihubungkan dengan 

sumber tegangan. setelah dilakukan 

pengukuran tegangan daarus pada 

masing-masing lampu diperoleh data 

sebagai berikut: 

No Lampu 

ke 

V 

(V) 

I 

(A) 

V total 

(V) 

I total 

(A) 

1 1 1,9 V 1,9A 11,9 V 1,92A 

2 2 3,98 V 1,89A 

3 3 5,9 V 1,92A 

 

 

a. Apa jenis rangkaian lampu tersebut? 

Berikan alasanmu! 

b. Apa kesimpulanmu mengenai V dan I 

pada rangkaian tersebut? 

5.  

a. Rangkaian seri karena Vtotal 

terbagi di setiap lampu dan I 

total =  I1 = I2 = I3 

b. V pada rangkaian seri akan 

terbagi pada masing – masing 

hambatan, namun jumlahnya 

sesuai dengan V sumber, 

sesuai persamaan: 

      V total = V1 + V2+ V3 

Sedangkan I pada rangkaian 

seri bernilai sama di setiap 

hambatan. 

 

5. menjawab kedua point dengan benar disertai alasan 

yang tepat 

4. menjawab kedua point dengan benar namun ada salah 

satu point dengan alasan yang salah. 

3. menjawab kedua point dengan benar namun kedua 

alasan salah  

2.menjawab dengan benar salaha satu point saja 

1.menjawab kedua point namun salah 

6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga lampu diatas adalah identik. Jika 

6, 

a. Tidak, yang menyala paling 

tyerang adalah Lampu 

L1,karena mendapat V paling 

besar. 

b. A1, karena arusnya paling 

besar 

c. Masih, karena masih ada arus 

yang mengalir di L1 dan L3 

 

7. menjawab ketiga point dengan benar disertai alasan 

yang tepat 

6. menjawab ketiga point dengan benar namun ada salah 

satu point dengan alasan yang salah. 

5. menjawab ketiga point dengan benar namun kedua 

alasan salah  

4. menjawab ketiga point dengan benar namun ketiga 

alasan salah. 

3. hanya benar dalam menjawab 2 point saja 

2. hanya benar dalam menjawab 1 point saja  

1. menjawab ketiga point namun salah semua 
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saklar di tutup: 

a. Ketiga lampu menyala sama 

terang. Benarkah?berikan 

alasanmu? 

b. Amperemeter mana yang 

menyatakan nilai arus listrik 

paling besar?mengapa? 

c. Jika lampu 2 diputus, apakah 

lampu 1 dan 3 masih 

menyala.benarkah demikian? 

jelaskan jawabanmu! 

 

 

 

 

 
 

 

7. Sebagian besar pemasangan lampu 

pada rumah dipasang secara paralel. 

Mengapa demikian? Apa sebenarnya 

kelebihannya? 

 

7, Karena bila 1 lampu putus, lampu 

yang lain akan tetap menyala. 

 

4.  Jawaban benar dan lengkap disertai alasan yang tepat 

3.  Jawaban benar namun alasan tidak tepat 

2.  Jawaban hampir benar 

1.  menjawab namun salah 

8. JikaV=12V, R1=9 Ω, R2=6 Ω,  R1=3 

Ω, dan R4=2 Ω 
          

         

              R1                               R3 

                               R2 R4                     
 

 

hitunglah:   a. I yang mengalir pada R4 

                      b. V pada R1 dan R3 

 

 

8, 

a. Menghitung I4 

1/Rp = 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 

1/Rp = 1/6 +1/3 +1/2 

Rp = 1Ω 

R tot = 1 + 9 = 10Ω 

 

Itot = V/Rtot = 12/10 = 1,2 A 

Vp = Itot x Rp = 1,2 x 1 = 1,2 

V 

I4 = Vp/R4 = 1,2/4 = 0,3 A 

7  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut dan hasil akhir yang benar. 

6  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut namun hasil akhir salah/ tidak lengkap. 

5  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab hanya 

setengah dari jawaban yang seharusnya. 

4  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab hanya 

seperempat dari jawaban yang seharusnya. 
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b. Menghitung V1 dan V3 

V1= Itot x R1 = 1,2 x 9 

=10,8 V 

V3= Vp= 1,2 V 

 

 

3  : menulis diketahui, ditanyakan, menjawab namun 

salah total/tidak mengerti alur jawaban. 

2  : hanya menulis diketahui, ditanyakan, dan hanya 

menulis rumus 

1 : hanya menulis diketahui 

dan ditanyakan. 

4.  

 

9.                       R1=  10 Ω 

 

              R2=10 Ω     R3= 2 Ω    R4=     5 Ω            
   

 
 R5= 5 Ω 
 
 
                            I 15 V 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Tentukan kuat arus I yang mengalir! 

 

9., Gambar disamping dapat di 

sederhanakan menjadi jembatan 

Wheatstone. 

 R1 x R5= 10 x 5 = 50Ω 

 R2 x R4= 10 x 5 = 50Ω   

Karena  R1 x R5 =  R2 x R4 

Maka berdasarkan prinsip 

jembatan Wheatstone R3 tidak 

dialiri arus sehingga dapat 

diabaikan. 

 

 R2 seri dengan R4 sehingga 

Rs=10+5 = 15Ω 

 R1 seri dengan R5 sehingga  

      Rs =10+5 = 15Ω 

Keduanya saling paralel 

sehingga 

Rtot= (15 x 15) / (15+15) = 7,5 

Ω 

 

 

7  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut dan hasil akhir yang benar. 

6  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab 

dengan runtut namun hasil akhir salah/ tidak lengkap. 

5  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab hanya 

setengah dari jawaban yang seharusnya. 

4  : menulis diketahui, ditanyakan, dan menjawab hanya 

seperempat dari jawaban yang seharusnya. 

3  : menulis diketahui, ditanyakan, menjawab namun 

salah total/tidak mengerti alur jawaban. 

2  : hanya menulis diketahui, ditanyakan, dan hanya 

menulis rumus 

1  : hanya menulis diketahui dan ditanyakan. 
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Sesuai hukum ohm,  

I = V/Rtot = 15/ 7,5 = 2 A 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Konsep    : Listrik Dinamis 

Sub Bab  : Rangkaian Seri dan Paralel Resistor 

Kelas / semester  : XI / 2 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Tulis nama lengkap, nomor kelompok, no absen, dan kelas saudara. 

2. Periksalah kelengkapan soal saudara, semua soal berbentuk esay 

berjumlah 9 soal. 

3. Kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. 

4. Jawablah dengan jelas dan benar. 

 

Soal  

1. Dua buah lampu identik A dan B dirangkai seperti gambar berikut! 

 

 

 

a. Bagaimana nyala lampu A dan B? apakah sama terang atau berbeda? 

terang mana antara A dan B? 

b. Apabila lampu A diambil, apakah lampu B masih menyala atau mati? 

Mengapa? 

2. Jelaskan 3 karakteristik dari rangkaian seri dan paralel resistor? 

3.                R1              R2               R3 

 

                I2              I3      
         I1    

Dari rangkaian diatas, Jika  R1 > R2 >  R3,  maka arus pada R1 lebih kecil dari arus pada R3. 

Benarkah demikian? Jelaskan  jawabanmu!. 

 

 

B 

A 

Lampiran 15 
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4. Di sediakan alat dan bahan sebagai berikut: 2 buah resistor, sumber 

tegangan, kabel penghubung, 2 buah voltmeter, 2 buah amperemeter. 

Gambarlah skema percobaan dengan menggunakan alat dan bahan diatas 

untuk mengukur V dan I pada: 

a. Rangkaian resistor seri 

b. Rangkaian resistor parallel 

c. Berikut adalah  data dari sebuah rangkaian yang telah hubungkan dengan 

sumber tegangan. setelah dilakukan pengukuran tegangan dan arus pada 

masing-masing lampu diperoleh data sebagai berikut:  

 

 

 

  

 

a. Apa jenis rangkaian lampu tersebut? Berikan alasanmu! 

b. Apa kesimpulanmu mengenai V dan I pada rangkaian tersebut? 

 

c. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ketiga lampu diatas adalah 

identik. Jika saklar di tutup: 

a. Ketiga lampu menyala sama terang. Benarkah? berikan alasanmu! 

b. Amperemeter mana yang menyatakan nilai arus listrik paling 

besar?mengapa? 

c. Jika lampu 2 diputus, apakah lampu 1 dan 3 masih menyala.benarkah 

demikian? jelaskan jawabanmu! 

d. Sebagian besar pemasangan lampu pada rumah dipasang secara 

paralel. Mengapa demikian? Apa sebenarnya kelebihannya? 

 

 

No Lampu 

ke 

V 

(V) 

I 

(A) 

V total 

(V) 

I total 

(A) 

1 1 1,9 V 1,9A 11,9 V 1,92A 

2 2 3,98 V 1,89A 

3 3 5,9 V 1,92A 
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e.                                                                  Jika R1=9 Ω, R2=6 Ω,  R1=3 Ω, dan R4=2 Ω 

               R1                             R3 Hitunglah: a. I yang mengalir pada R4 ? 

                               R2 R4                    b. V pada R1 dan R3? 

 

 

f.                    10 Ω 

                    10 Ω              2 Ω 5 Ω          Perhatikan rangkaian disamping ! 

  Tentukan kuat arus I yang mengalir! 

 5 Ω 

 

 I 15 V  
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SILABUS 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Rembang Purbalingga 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas / Semester  : X / 2 

Standar Kompetensi : Menerapkan Konsep Kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/BAHAN/ALAT 

5.1 

Menggunakan 

alat ukur listrik 

Alat ukur Listrik 

 Cara 

menggunakan 

voltmeter dan 

amperemeter 

 Cara membaca 

pengukuran 

voltmeter dan 

amperemeter 

 Praktik menggunakan 

alat ukur voltmeter, 

amperemeter, dan 

multimeter secara 

berkelompok 

 Menggunakan 

voltmeter dalam 

rangkaian 

 Menggunakan 

amperemeter dalam 

rangkaian 

 Menggunakan 

multimeter dalam 

rangkaian 

Unjuk kerja 2 jp Sumber : Buku paket 

Fisika 

Bahan : lembar kerja, 

bahan presentasi 

Alat : voltmeter, 

amperemeter, 

multimeter, power 

supply, resistor, kabel, 

media presentasi 

 

 

5.2 

Memformulasik

an besaran-

Hukum Ohm dan 

hukum Kirchoff 

 Hukum Ohm 

 Mengukur kuat arus, 

tegangan dan hambatan 

 Memformulasikan 

besaran kuat arus 

Untuk kerja 

Laporan tes 

6 jp Sumber : Buku paket 

Fisika 

L
am

p
iran

 1
6
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besaran listrik 

rangkaian 

tertutup 

sederhana (satu 

loop) 

tentang kuat 

arus dan 

hambatan 

 Hambatan seri 

 Hukum 

Kifchoff I  

pada rangkaian tertutup 

sederhana secara 

berkelompok 

 Memformulasikan dan 

menganalisis hukum 

ohm, tegangan jepit, 

hambatan dalam, dan 

hukum Kirchoff dalam 

diskusi kelas   

dalam rangkaian 

tertutup sederhana 

 Memformulasikan 

besaran hambatan 

dalam rangkaian seri 

 Memformulasikan 

besaran tegangan 

dalam rangkaian 

tertutup sederhana 

dengan 

menggunakan 

hukum Kirchoff II 

tertulis Bahan : lembar kerja, 

hasil praktikum siswa  

Alat : voltmeter, 

amperemeter, 

multimeter, power 

supply, resistor, kabel 

  

5.3 

Mengidentifikas

i penerapan 

listrik AC dan 

DC dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Listrik AC dan 

DC dalam 

kehidupan 

 Penggunaan 

arus searah dan 

arus bolak balik 

 Energy dan 

daya listrik 

 Membuat daftar 

penggunaan listrik 

searah dan bolak balik 

serta sumbernya 

(baterai, generator, dan 

lain-lain) dalam 

kehidupan sehari-hari 

di rumah masing-

masing (misalnya: 

lampu, TV, telpon, dan 

 Mengidentifikasi 

penerapan arus 

listrik searah dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 Mengidentifikasi 

penerapan arus 

listrik bolak-balik 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Penugasan 

tes tertulis  

6 jp Sumber : Buku paket 

Fisika 

Bahan : lembar kerja 
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lain-lain) secara 

individu 

 Mengidentifikasi 

karakteristik hambatan 

seri- paralel pada 

rangkaian listrik di 

rumah tangga 

 Menghitung energi 

listrik yang digunakan 

di rumah masing-

masing per bulan     
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I 

Satuan Pendidikan : SMA / MA 

Mata Pelajaran       : Fisika 

Kelas / Semester    : X / 2 

Materi                    : Listrik Dinamis 

Sub Materi             : Hukum Ohm 

Alokasi Waktu       : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan 

berbagai produk teknologi. 

 

B. Kompetensi Dasar  

Memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana (satu 

loop). 

 

C. Indikator 

1. Memformulasikan besaran kuat arus, tegangan, dan hambatan dalam 

rangkaian tertutup sederhana 

2. Menemukan hubungan V, I, dan R pada sebuah rangkaian tertutup 

sederhana melalui percobaam hukum Ohm 

3. Menjelaskan aplikasi hukum Ohm pada kehidupan sehari-hari. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat memformulasikan besaran kuat arus dalam rangkaian tertutup 

sederhana 

2. Siswa dapat menemukan hubungan V, I, dan R pada sebuah rangkaian 

tertutup sederhana melalui percobaam hukum Ohm 

3. Siswa dapat menjelaskan aplikasi hukum Ohm pada kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

Lampiran 17 
 



  148 

  

 

E. Materi Pembelajaran 

Hukum Ohm 

Bunyi hukum ohm adalah besar kuat arus yang mengalir pada 

suatu penghantar pada suhu tetap berbanding lurus dengan tegangan atau 

beda potensial kedua ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan 

hambatan penghantar tersebut. 

 

 

 

 

                                          +      -                                                                                                                                                                   

             Saklar 

Gambar 1.1. Rangkaian Percobaan Hukum Ohm 

Apabila tegangan pada ujung-ujung penghantar V dan kuat arus 

pada penghantar I maka: 

V ~ I  

           Misalnya, jika kita menghubungkan kawat penghantar ke kutub-

kutub baterai 6 V, maka aliran arus akan menjadi dua kali lipat 

dibandingkan jika dihubungkan ke baterai 3 V. Beda potensial listrik yang 

lebih besar atau tegangan yang lebih besar menyebabkan aliran arus listrik 

menjadi lebih besar. 

                 I 

 

 

                         

 

 

                                                                V 

Gambar 1.2 grafik hubungan antara arus listrik (I) dengan tegangan 

(V) 

 

Besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tidak hanya 

bergantung pada tegangan, tetapi juga pada hambatan yang dimiliki kawat 

terhadap aliran elektron. 

 

A 

V 
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Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Makin besar 

hambatan ini, Maka kuat arus semakin kecil:   

  I α 
 

 
 ................................................... (1.2) 

 

          I 

 

 

 

                                                                R   

                                                  

                                                               

 Gambar 1.3 grafik hubungan arus listrik (I) dengan tegangan (R)  

 

Kemudian dari penggabungan kedua kesebandingan diatas, kita peroleh: 

I = 
 

 
  ..................................................................(1.3) 

Di mana R adalah hambatan kawat atau suatu alat lainnya, V adalah 

potensial yang melintasi alat tersebut, dan I adalah arus yang mengalir 

padanya. Hubungan ini sring dituliskan 

    V = I.R  ........................................................................(1.4) 

 

Konstanta yang menyatakan kesebandingan antara tegangan dan 

kuat arus oleh ohm dinyatakan sebagai hambatan yang dimiliki oleh 

penghantar itu dan diberi lambang R. 

  = R atau V = I . R     (1.5) 

Jadi 1 Ohm dapat didefinisikan sebagai hambatan suatu 

penghantar, apabila ujung-ujung diberi tegangan 1 volt, mengalirkan arus 

1 ampere. 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran            : Kooperatif Numbered Heads Together, Problem 

Solving 

Metode  Pembelajaran         : Demonstrasi  
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G. Langkah Pembelajaran  

Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu  

A. Tahap 

Pendahuluan 

Apersepsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 Menanyakan kepada siswa 

tentang : 

a. pengertian arus 

 

 

b. pengertian        tegangan 

 

 

c. alat untuk mengukur 

arus 

 

d.  alat untuk mengukur 

tegangan 

 

 

 

 

 Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

sehingga siswa merasa 

penting untuk mempelajari 

hukum ohm. 

 

 

 

 

a. Arus : banyaknya 

muatan listrik yang 

mengalir tiap satuan 

waktu 

b. Tegangan : perbedaan 

potensial listrik antara 

dua titik dalam 

rangkaian listrik 

c. Alat yang digunakan 

untuk mengukur arus 

adalah Amperemeter 

d. Alat yang digunakan 

untuk mengukur 

tegangan adalah 

Voltmeter 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru.  

 

 

5 menit 

B. Inti  

 Eksplorasi  

1. Membagi kelas menjadi 5 

kelompok, satu kelompok 

terdiri dari 4-5 orang.  

2. Guru membagi nomor, 

Setiap siswa dalam satu 

kelompok mendapat nomor 

urut individu. 

3. Guru menggali kemampuan 

awal siswa dengan 

 

1. Siswa 

mengelompok 

menurut 

kelompoknya. 

 

  

2. Memasang nomor 

urut 

 

 

3. Siswa memikirkan 

10 menit 
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menanyakan suatu masalah 

yang berhubungan dengan 

materi yang akan diajarkan.  

“Mengapa senter dapat 

menyala? Bagaimana 

sebenarnya rangkaian di 

dalam senter itu?”  

jawaban atas 

pertanyaan guru. 

 Elaborasi 

 

 

1. Guru membagi LKS problem 

solving tentang percobaan 

penemuan konsep hukum 

Ohm kepada setiap 

kelompok. 

2. Guru menunjuk beberapa 

siswa dalam melakukan 

percobaan tentang hukum 

Ohm di depan kelas 

3. Menunujuk siswa lain untuk 

melanjutkan percobaan 

hukum Ohm di depan kelas, 

begitu seterusnya sampai 

semua data didapatkan. 

4. Setelah mendaptakn semua 

data,setiap kelompok 

mencatat dan mendiskusikan 

pertanyaan dalam LKS 

secara berkelompok. 

5. Membimbing siswa untuk 

berdiskusi kelompok 

membahas permasalahan 

dalam LKS  

 

1. Membaca perintah 

yang tertulis dalam 

LKS. 

 

2. Melakukan 

percobaan hukum 

Ohm. 

 

3. Melanjutkan 

percobaan hukum 

Ohm 

 

4. Setiap kelompok 

mencatat data hasil 

pengamatan. 

 

5. Siswa berdiskusi 

kelompok dengan 

hasil: 

a. I ~ V 

b. I ~ 
 
 

 

c. Hubungan V, I dan 

R adalah R = 
 

 
 

30 menit 

 Konfirmasi  1. Menunjuk salah satu nomor 

siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

2. Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi atau bertanya. 

1. Mempresentasikan 

hasil kelompoknya 

kepada kelompok yang 

lain 

2. Menerima dan 

menjawab segala 

pertanyaan atau 

30 menit 
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3. Menunjuk nomor siswa 

kembali untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi pada nomor yang 

lain. 

4. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi kelas. 

tanggapan dari 

kelompok yang lain. 

3. Mempresentasikan di 

depan kelas. 

C.  Penutup 1. Membimbing siswa 

memperoleh kesimpulan 

dan pengetahuan yang 

sebenarnya. 

2. Memberikan umpan balik 

terhadap proses 

pembelajaran. 

3. Memberikan soal evaluasi 

pada siswa 

1. Kesimpulan: 

I ~ V 

I ~ 
 
 

 

Maka,  R = 
 

 
 

2. Mengerjakan soal 

evaluasi 

15 menit 

 

H. Media Pembelajaran 

 Buku Fisika Kelas X 

 LKS 

 Seperangkat alat percobaan (batu baterai, kabel penghubung, lampu, 

amperemeter, dan voltmeter) 

I. Sumber Pembelajaran 

1. Buku Fisika kelas X 

2. Panduan LKS 

J. Penilaian  

Aspek yang diamati : 

1. Kognitif         : Tes tertulis (berpikir kritis) 

2. Psikomotorik : Lembar observasi (terlampir) 

3. Afektif           : Lembar observasi (terlampir) 

4. Lembar observasi berpikir kritis 

Purbalingga, Mei 2012 

 

Mengetahui,  

Guru Mapel Fisika      Mahasiswa 

 

 

Dra. Yuli Karyanti      Afri Setiawan 

NIP. 196807111993032008     NIM. 4201408012 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II 

Satuan Pendidikan : SMA / MA 

Mata Pelajaran       : Fisika 

Kelas / Semester    : X / 2 

Materi                    : Listrik Dinamis 

Sub Materi             : Rangkaian Seri dan Paralael Resistor 

Alokasi Waktu       : 4 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan 

berbagai produk teknologi. 

 

B. Kompetensi Dasar  

Memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana (satu 

loop). 

 

C. Indikator 

 

1. Melakukan percobaan sederhana pada rangkaian seri dan paralel 

2. Memformulasikan besaran hambatan dalam rangkaian seri dan paralel 

3. Menyelidiki hubungan antara resistansi penyusun dengan resistansi hasil 

(ekuivalen) dalam rangkaian seri dan paralel 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Siswa dapat melakukan percobaan sederhana rangkaian seri dan paralel 

2. Siswa dapat memformulasikan besaran hambatan dalam rangkaian seri dan 

paralel 

3. Siswa dapat menyelidiki hubungan antara resistansi penyusun dengan 

resistansi hasil (ekuivalen) dalam rangkaian seri dan paralel 

 

Lampiran 18 
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E. Materi Pembelajaran 

 

      Rangkaian Listrik Arus Searah 

1) Susunan seri penghantar listrik 

 

 

 

                   (Giancoli 2001:95) 

Gambar 1.1.(a) Tiga buah lampu yang dirangkai seri, (b) Rangkaian 

hambatan seri 

Pada Gambar 1.1. di atas, Gambar (b) merupakan diagram 

rangkaian hambatan dari gambar (a). Susunan seri memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

d) Tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan 

jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap penghambat. 

          V total = V1 + V2 + V3 +…   (2.2) 

Dari hukum Ohm bahwa V total = I total . R total   (2.3) 

Maka V1 = I1 . R1      (2.4) 

  V2 = I2 . R2      (2.5) 

  V3 = I3 . R3      (2.6) 

Persamaan (2.3), (2.4), (2.5), dan (2.6) disubtitusikan ke dalam 

persamaan (2.2) sehingga : 

          I total . R total = I1 . R1 + I2 . R2 + I3 . R3   (2.7) 

e) Kuat arus yang melalui tiap-tiap penghambat sama, yaitu sama dengan 

kuat arus yang melalui hambatan pengganti serinya. 

          I1 = I2 = I3 = …= I total     (2.8) 

Jika I total = I1 = I2 = I3 = I, maka Persamaan (2.7) dapat ditulis 

menjadi: 
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          i . R total = i . R1 + i . R2 + i . R3   (2.9) 

Kuat arus i pada ruas kiri dan ruas kanan dieliminasi, sehingga 

Persamaan (2.9) menjadi : 

          R total = R1 + R2 + R3     (2.10) 

Jadi besarnya hambatan pengganti untuk rangkaian seri sama 

dengan jumlah dari masing-masing hambatan pada rangkaian, 

sehingga: 

          R total = R1 + R2 + R3 

f) Susunan seri berujuan untuk memperbesar hambatan rangkaian. 

2) Susunan paralel penghantar listrik 

                  

     (Giancoli 2001:96) 

Gambar 1.2.(a) Tiga buah lampu yang dirangkai paralel, (b) Rangkaian 

Hambatan Paralel 

Pada Gambar 1.2. di atas, Gambar (b) merupakan diagram 

rangkaian hambatan dari gambar (a). Susunan paralel memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

d) Kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan 

jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. 

 I total = I1 + I2 + I3 + …    (2.11) 

Dari hukum Ohm diketahui bahwa : 

 V total = I total . R total 
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 I total  =           (2.12) 

Maka I1 =                                                                 (2.13)     

   I2  =         (2.14) 

   I3  =         (2.15) 

Persamaan (2.12), (2.13), (2.14), dan (2.15) disubtitusikan ke dalam 

persamaan (2.11) sehingga: 

               (2.16) 

e) Tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sama, yaitu sama dengan 

tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti paralelnya. 

 V1 = V2 = V3 = … = V total    (2.17) 

Jika V total = V1 = V2 = V3 = V, maka Persamaan (2.16) dapat ditulis 

menjadi : 

         (2.18) 

Jika tegangan V pada arus kiri dan ruas kanan dieliminasi, maka 

Persamaan (2.18) menjadi : 

         (2.19) 

Jadi besarnya hambatan pengganti untuk rangkaian paralel yaitu: 

       

f) Susunan paralel bertujuan memperkecil hambatan rangkaian. 

 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran            : Kooperatif Numbered Heads Together, Problem 

Solving 

Metode  Pembelajaran         : Eksperimen 
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G. Langkah Pembelajaran  

1. Pertemuan ke-1 (2 X 45 menit) 

 

Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu  

D. Tahap 

Pendahulua

n 

Apersepsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 Menanyakan kepada siswa 

tentang : 

e. Bunyi dan Persamaan 

hukum Ohm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa sehingga siswa 

merasa penting untuk 

mempelajari rangkaian seri  

 

 

 

 

a. besar kuat arus yang 

mengalir pada suatu 

penghantar pada suhu 

tetap berbanding lurus 

dengan tegangan atau 

beda potensial kedua 

ujung penghantar dan 

berbanding terbalik 

dengan hambatan 

penghantar tersebut. 

 

Persamaannya: R = 
 

 
 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru.  

 

 

6 menit 

E. Inti  

 Eksplorasi  

 

4. Membagi kelas menjadi 5 

kelompok, satu kelompok 

terdiri dari 4-5 orang.  

5. Guru membagi nomor, Setiap 

siswa dalam satu kelompok 

mendapat nomor urut 

individu. 

6. Guru menggali kemampuan 

awal siswa dengan 

menanyakan suatu masalah 

 

4. Siswa mengelompok 

menurut 

kelompoknya. 

 

  

5. Memasang nomor 

urut 

 

6. Siswa memikirkan 

jawaban atas 

pertanyaan guru. 

11 menit 
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yang berhubungan dengan 

materi yang akan diajarkan.  

“apakah kalian tahu seperti 

apa rangkaian lampu lampu 

pada rumah?di susun seri 

ataukan paralel?  

 Elaborasi 

 

 

6. Guru membagi LKS problem 

solving tentang percobaan 

penemuan konsep rangkaian 

seri resistor. 

7. Membantu setiap kelompok 

dalam melakukan percobaan 

tentang rangkaian seri 

8. Membimbing siswa untuk 

berdiskusi kelompok 

membahas permasalahan 

dalam LKS  

 

 

6. Membaca perintah 

yang tertulis dalam 

LKS. 

 

7. Melakukan 

percobaan rangkaian 

seri  

8. Siswa berdiskusi 

kelompok dengan 

hasil: 

d. Rangkaian seri: 

 V total = V1 + V2 

+ V3 +… 

 R total = R1 + R2 

+ ....+ Rn 

 I1 = I2 = I3 = …= 

I total 

30 

menit 

 Konfirmasi  5. Menunjuk salah satu nomor 

siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

6. Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi atau bertanya. 

7. Menunjuk nomor siswa 

kembali untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi pada nomor yang 

lain. 

8. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi kelas sampai 

semua pertanyaan terjawab. 

4. Mempresentasikan hasil 

kelompoknya kepada 

kelompok yang lain 

5. Menerima dan 

menjawab segala 

pertanyaan atau 

tanggapan dari 

kelompok yang lain. 

6. Mempresentasikan di 

depan kelas. 

30 menit 
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F.  Penutup 4. Membimbing siswa 

memperoleh kesimpulan 

dan pengetahuan yang 

sebenarnya. 

5. Memberikan umpan balik 

terhadap proses 

pembelajaran. 

6. Memberikan soal evaluasi 

pada siswa 

3. Kesimpulan : 

a. Rangkaian seri: 

 V total = V1 + V2 + V3 

+… 

 R total = R1 + R2 + 

....+ Rn 

 I1 = I2 = I3 = I total 

4. Mengerjakan soal 

evaluasi 

15 menit 

 

2. Pertemuan ke-2 (2 x 45 menit) 

Tahap Kegiatan Guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu  

Tahap 

Pendahuluan 

Apersepsi  

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 Menanyakan kepada siswa 

tentang materi sebelumnya : 

a. Karakteristik rangkaian 

seri resistor? 

 

 

 

b. Guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

sehingga siswa merasa 

penting untuk 

mempelajari rangkaian 

seri  

 

 

 

 

a. V total = V1 + V2 + V3 

+… 

R total = R1 + R2 + ....+ Rn 

I1 = I2 = I3 = …= I total  

 

b. Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru.  

 

 

5 menit 

G. Inti  

 Eksplorasi  

 

1. Membagi kelas menjadi 5 

kelompok, satu kelompok 

terdiri dari 4-5 orang.  

2. Guru membagi nomor, Setiap 

siswa dalam satu kelompok 

mendapat nomor urut 

individu. 

3. Guru menggali kemampuan 

 

1. Siswa 

mengelompok 

menurut 

kelompoknya. 

  

2. Memasang 

nomor urut 

 

3. Siswa 

memikirkan 

10 menit 
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awal siswa dengan 

menanyakan suatu masalah 

yang berhubungan dengan 

materi yang akan diajarkan.  

“apakah kalian tahu seperti 

apa rangkaian lampu lampu 

pada rumah?di susun seri 

ataukan paralel?  

jawaban atas 

pertanyaan guru. 

 Elaborasi 

 

 

9. Guru membagi LKS problem 

solving tentang percobaan 

penemuan konsep rangkaian 

paralel resistor. 

10. Membantu setiap kelompok 

dalam melakukan percobaan 

tentang rangkaian paralel 

resistor 

11. Membimbing siswa untuk 

berdiskusi kelompok 

membahas permasalahan 

dalam LKS  

 

15 Membaca perintah yang 

tertulis dalam LKS. 

 

16 Melakukan percobaan 

rangkaian paralel resistor.  

17 Siswa berdiskusi 

kelompok dengan hasil: 

Rangkaian Paralel: 

 V1 = V2 = V3 = 

… = V total  

 I total = I1 + I2 + I3 

+ … 

  

 

30 

menit 

 Konfirmasi  1. Menunjuk salah satu nomor 

siswa untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

2. Memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi atau bertanya. 

3. Menunjuk nomor siswa 

kembali untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi pada nomor yang 

lain. 

4. Guru membimbing siswa 

dalam diskusi kelas sampai 

semua pertanyaan terjawab. 

1. Mempresentasikan 

hasil kelompoknya 

kepada kelompok 

yang lain 

2. Menerima dan 

menjawab segala 

pertanyaan atau 

tanggapan dari 

kelompok yang lain. 

3. Mempresentasikan 

di depan kelas. 

30 menit 
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18  Penutup 1. Membimbing siswa 

memperoleh kesimpulan 

dan pengetahuan yang 

sebenarnya. 

2. Memberikan umpan balik 

terhadap proses 

pembelajaran. 

 

3. Memberikan soal evaluasi 

pada siswa 

1. Kesimpulan : 

Rangkaian Paralel: 

 V1 = V2 = V3 = 

… = V total  

 I total = I1 + I2 + I3 

+ … 

  

 

2. Siswa mendengarkan  

3. Mengerjakan soal 

15 menit 

 

H. Media Pembelajaran 

 Buku Fisika Kelas X 

 LKS 

 Seperangkat alat percobaan (batu baterai, kabel penghubung, lampu, 

amperemeter, dan voltmeter) 

 

I. Sumber Pembelajaran 

 Buku Fisika kelas X 

 Panduan LKS 

J. Penilaian  

Aspek yang diamati : 

 Kognitif         : Tes tertulis (berpikir kritis) 

 Psikomotorik : Lembar observasi (terlampir) 

 Afektif           : Lembar observasi (terlampir) 

 Lembar observasi berpikir kritis 

 

 

Purbalingga, Mei 2012 

 

Mengetahui,  

Guru Mapel Fisika      Mahasiswa 

 

 

Dra. Yuli Karyanti      Afri Setiawan 

NIP. 196807111993032008     NIM. 4201408012 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 

HUKUM OHM 

Nama (no.kel / no.abs) : 1..................................... (    /     ) 

        2..................................... (     /    ) 

                3..................................... (     /    ) 

                  4..................................... (     /    )  

                5..................................... (     /    ) 

Kelas     : 

 

I. Permasalahan 

1. Pernahkah kalian menyalakan senter atau menekan sakelar lampu?............... 

2. Menurut kalian mengapa saat kita menekan sakelar pada senter tersebut, lampu 

dapat menyala?......................... (menghipotesis) 

3. Bagaimanakah rangkaian di dalam senter? Apakah kalian dapat 

menggambarkannya?...................   

Untuk membuktikan jawaban kalian lakukanlah kegiatan berikut: 

II. Kegiatan  

Percobaan Hukum Ohm  

 

 Variasi baterai dengan R tetap 

No. Permasalahan Jawaban 
Kemampuan 

Berpikir kritis 

1. Catat dan sebutkan alat dan 

bahan yang ada di atas meja! 
 

 

Mengamati  

2. Susun alat seperti pada gambar 

dibawah ini 

+ - 

 

 

 + 

 

 

 - 

 

 

             + - 

 

 Merancang 

penyelidikan 

3. Susunlah baterai sebanyak 6 

buah, kemudian ukur arus listrik 

(I) yang mengalir dengan 

 

 

 

Merancang 

penyelidikan 

 

A 

V 

Lampiran 19 
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amperemeter, ukur pula tegangan 

(V) dengan menggunakan 

voltmeter! 

Catat hasil pengamatanmu dalam 

tabel! 

 

 

 

 

 

4. Buatlah tabel pengamatan yang 

meliputi jumlah baterai, arus 

listrik (I), tegangan (V), 

hambatan (R)! 

 

 

 

 

 

 

 

Merancang 

penyelidikan, 

mengklasifikasi, 

mrngukur 

 

 

 

 

 

5. Ulangi kegiatan no.3 dengan 

mengurangi 1 buah baterai 

dengan R yang sama, catat 

hasilnya pada tabel pengamatan! 

Lakukan kegiatan tersebut 

hingga tersisa 2 baterai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengukur  

 

 

 

 

 

 

6. Gambarkan grafik hubungan 

antara V dengan I! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Menginterpretasi 

data 

 

 

7. Berdasarkan data pengamatan, 

bagaimana pengaruh jumlah 

baterai terhadap besar tegangan 

(V)? 

 

 

 

 

Mengamati, 

menganalisis 

 

 

8. Pada R yang tetap, bagaimana 

pengaruh besarnya tegangan (V) 

terhadap arus yang mengalir (I)? 

 

 

 

 

 

Menganalisis  

 

 

 

9. Bagaimana hubungan antara arus 

listrik (I) dengan tegangan (V)? 

Sebanding atau berbanding 

terbalik? 

tulis dalam bentuk matematis! 

 

 

 

 

 

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

 (pe

Menganalisis  
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r 1) 

Variasi hambatan (R) dengan jumlah baterai (V) tetap 

10. Catat dan amati alat yang ada 

diatas meja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

 

11.  

Susun alat seperti pada gambar 

dibawah ini 

+ - 

 

 

 + 

 

 

 - 

 

 

 

 

 Merancang 

penyelidikan, 

mengamati 

12. Susunlah baterai sebanyak 6 

buah, kemudian ukur arus listrik 

(I) yang mengalir dengan 

amperemeter, ukur pula tegangan 

(V) dengan menggunakan 

voltmeter! 

Catat hasil pengamatanmu dalam 

tabel! 

 

 Mengukur  

13. Buatlah tabel pengamatan yang 

meliputi jumlah baterai, arus 

listrik (I), tegangan (V), 

hambatan (R)! 

 

 

 Mengklasifikasi  

A 

V 



165 
 

 

14. Gantilah nilai R dengan R=10Ω, 

kemudian ukur arus listrik yang 

mengalir dengan menggunakan 

amperemeter, ukur  juga 

tegangan dengan menggunakan 

voltmeter. Catat dalam tabel 

pengamatan! 

 Mengukur 

15. Ulangi Lngkah 14 dengan nilai R 

yang lain yaitu R3= 15Ω, 

R4=20Ω, dan R5=25Ω. 

Kemudian catat dalam hasil 

pengamatan! 

 

 

 

 

 

 

 

Mengukur  

 

 

 

16. Gambarlah grafik hubungan 

antara arus listrik (I) dengan 

hambatan (R) 

 

 

 

 

 

Menginterpretasi 

data 

12. Bagaimana hubungan antara arus 

listrik (I) dengan hambatan (R)? 

Sebanding atau berbanding 

terbalik? 

tulis dalam bentuk matematis! 

 

 

 

 

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

(pers 2) 

Menganalisis  

 

 

 

 

13. Gabungkan persamaan 1 dan 2, 

bagaimana bentuk prsamaannya? 

 

 

 

 

 

 

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

Hk Ohm  (pers 3) 

 

Menganalisis 

 

 

 

14. Apa kesimpulanmu? 

 

 

 Menyimpulkan  

 

III. Pertanyaan 

1. Bila resistor diganti dengan lampu, bagaimana perbandingan nyala lampu ketika 

sumber tegangan 5 baterai dengan 3 baterai? Mengapa demikian? 

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

............................. (menganalisis) 

2. Pada senter, semakin sering dinyalakan maka nyala lampu akan semakin redup. 

Mengapa demikian? 
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........................................................................................................................................

.............................(menganalisis) 

3. Jadi dapatkah kalian menjelaskan prinsip kerja dari senter? 

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

.............................(menganalisis) 

4. Bila sebuah bohlam bertuliskan 3V,1A dihubungkan pada sumber tegangan 6 V, apa 

yang terjadi pada bohlam tersebut? Mengapa demikian? 

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

...............................(menganalisis) 

5. Jadi, apa sebenarnya arti dari angka 3V,1A pada bohlam tersebut? Jelaskan! 

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

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

6. Samakah antara rangkaian senter dengan rangkaian listrik lampu pada rumah? 

Jelaskan! 

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

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

7. Bagaimana bunyi hukum Ohm? Tulis persamaanya! 

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

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

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

8. Sebuah komponen menghasilkan arus sebesar 10 A ketika dihubungkan dengna 

tegangan 110 Volt, ketika dihubungkan dengan tegangan 220 Volt berapa arus yang 

mengalir? 

Jawab: 

Mencari hambatan R komponen terlebih dahulu: 

R=................................... 

 

Mencari arus yang mengalir 

I=........................................ 
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LEMBAR KERJA SISWA  

RANGKAIAN SERI RESISTOR 

Nama (no.kel / no.abs) : 1..................................... (    /     ) 

       2..................................... (     /    ) 

       3..................................... (     /    ) 

                  4..................................... (     /    )  

       5..................................... (     /    ) 

Kelas               : 

 

I. Permasalahan awal (jawablah setahu saudara) 

a. Tahukah kamu apa yang dimaksud rangkaian seri resistor?............................... 

b. Kalau tahu, gambarkan secara sederhana rangkaian seri tersebut! 

..................................................(menghipotesis) 

c. Apa kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri? 

..................................................(menghipotesis) 

Untuk membuktikan jawaban kalian lakukanlah kegiatan berikut: 

II. Kegiatan  
 

       PERCOBAAN RANGKAIAN RESISTOR SERI 

No. Permasalahan Jawaban 
Kemampuan 

berpikir kritis 

1. Catat dan sebutkan alat dan bahan 

yang ada di atas meja! 

 

 

 

 

Mengamati, 

Merancang 

penyelidikan 

2. Susun alat seperti pada gambar 

dibawah ini dengan 6 buah baterai!    

  +        -       +        -       +       -     R1              

R2               R3 

  

 

             +           

 

        

 Merancang 

penyelidikan 

3. Ukurlah nilai yang terdapat dalam 

tabel pengamatan, kemudian catat 

dalam tabel! 

 

R 

ke- 

Tegan

gan 

(V) 

volt 

Arus 

Listrik 

(I) 

Amper

e 

V 

total 

I 

tota

l 

1     

Mengklasifi 

kasi 

Lampiran 20 
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2   

3   
 

4. Bagaimana cara mengukur arus I1,I2,I3 

pada masing-masing R1,R2,R3? Catat 

hasil pengamatan dalam tabel! 

 

 

 

 

Mengukur  

 

5.  Bagaimana cara mengukur I total pada 

rangkaian? Catat hasil pengamatan 

dalam tabel! 

 

 Mengukur  

6.  Bagaimana cara mengukur V total 

pada rangkaian? Catat hasil 

pengamatan dalam tabel! 

 

 Mengukur  

7. Bagaimana cara mengukur tegangan 

V1,V2,V3 pada masing-masing 

R1,R2,R3? Catat hasil pengamatan 

dalam tabel! 

 

 

 

 

 

Mengukur  

 

 

8. Perhatikan tabel pengamatan! 

Bagaimana hubungan dari Vtotal 

dengan V1,V2,V3 ? 

bagaimana bentuk matematisnya? 

Nilai V total merupakan 

....................... dari nilai   

V1,V2, dan V3. 

 

Sehingga dapat dituliskan: 

 

Vtotal =........................................... 

(1.1) 

 

Menganalisis, 

menginterpretasi 

data 

 

 

9. Perhatikan tabel pengamatan! 

Bagaimana hubungan antara I total 

dengan I1,I2,I3 \? 

 

Nilai I total .................................... 

dengan nilai  

I1,I2,I3. 

Sehingga dapat dituliskan dalam 

persamaan: 

I total = 

..........................................(1.2) 

 

Menganalisis, 

menginterpretasi 

data 

 

10. Mencari nilai R pengganti seri! 

Lengkapilah kolom yang masih 

kosong! 

Berdasarkan hk.Ohm : V=............. 

Substitusikan ke pers (1.1), maka: 

Vtot=.........+............+.............. 

 

I 

tot.Rtot=................+..............+...........

..... 

 

(karena nilai I pada rangkaian seri 

adalah sama maka nilai I dapat 

dihilangkan) sehingga diperoleh: 

 

Menganalisis, 

menginterpretasi 

data 
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III. PERTANYAAN 

 

a. Ketika resistor diganti dengan lampu, Bagaimana nyala ketiga lampu pada 

rangkaian seri? Sama terang atau berbeda? 

.........................................................................(menghipotesis,menganalisis) 

 

b. Lampu mana yang menyala paling terang? Mengapa demikian? 

.........................................................................(menghipotesis,menganalisis) 

c.  Jika lampu pertama di putus atau diambil, bagaimana dengan nyala lampu 

yang lain? Mengapa demikian? 

.........................................................................(menghipotesis,menganalisis) 

d. Berdasarkan percobaan diatas, apabila di rumah kalian lampu pada setiap 

ruangan dirangkai secara seri, bagaimana ciri-ciri dari rangkaian seri itu ? 

Apabila salah satu dari lampu ruangan itu mati atau rusak, bagaimana dengan 

lampu yang lain ? Mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan! 

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

............................................................................ (menganalisis) 

e. Bagaimana besarnya kuat arus pada rangkaian dibanding dengan besarnya kuat 

arus pada tiap-tiap lampu? Apa yang dapat anda simpulkan tentang kuat arus 

pada rangkaian hambatan seri? 

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

(menginterpretasi data, menyimpulkan) 

f. Bagaimana besarnya tegangan pada rangkaian dibanding dengan besarnya 

tegangan pada tiap-tiap lampu? Apa yang dapat anda simpulkan tentang 

tegangan pada rangkaian hambatan seri? 

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

..........................................(menginterpretasi data, menyimpulkan) 

g. Apa kesimpulan dari percobaan rangkaian seri yang telah kalian lakukan? 

.............................................................................................(menyimpulkan) 

Rs=............................................ (1.3) 

(nilai pengganti resistor seri) 

11. Apa kesimpulanmu?  

 

 

 

 

menyimpulkan 

 

 



170 
 

 

 

h. 4 buah resistor dirangkai secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan 220 

 V. Jika R1=R2= 40 Ω,dan R3=R4= 15 Ω.Tentukan: 

a. R pengganti seri (R total) 

b. V pada R3? 

Jawab : 

a. Rp=.......................... 

Rp=............................. 

                               (mengevaluasi) 

b. Mencari I total 

Itot=.................................... 

Mencari V pda R3 

V3=................................. 
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LEMBAR KERJA SISWA  
RANGKAIAN PARALEL RESISTOR 

Nama (no.kel / no.abs) : 1..................................... (    /     ) 
     2..................................... (     /    ) 
     3..................................... (     /    ) 
                  4..................................... (     /    )  
     5..................................... (     /    ) 
Kelas               : 

 

IV. Permasalahan awal (jawablah setahu saudara) 

1. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangkaian paralel? 

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

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

2. Tahukah kalian karakteristik rangkaian paralel? 

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

................................................................................(menghipotesis) 

3. Menurut kalian, pemasangan lampu pada rumah disusun secara seri atau paralel? 

Mengapa demikian? 

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

................................................................................(menghipotesis) 

Untuk membuktikan jawaban kalian lakukanlah kegiatan berikut: 

V. Kegiatan  
 

PERCOBAAN RANGKAIAN PARALEL RESISTOR 

 

No

. 
Permasalahan Jawaban 

Kemampuan 

berpikir kritis 

1. Catat dan sebutkan alat dan 
bahan yang ada di atas meja! 

 Mengamati, 
Merancang 
penyelidikan 

2. Susun alat seperti pada 
gambar dibawah ini dengan  
baterai!    
                 R1 
 
                   R2                                   

                  R3 

   

               +       - 

   

                      

 

 Merancang 

penyelidikan 

Lampiran 21 
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3. Ukurlah nilai yang terdapat 
dalam tabel pengamatan, 
kemudian catat dalam tabel! 

R 

ke- 

Teganga

n 

(V) 

volt 

Arus 

Listrik 

(I) 

Amper

e 

V 

total 

I 

Total 

1     

2   

3   
 

Mengklasifi 

kasi 

4. Bagaimana cara mengukur 
arus I1,I2,I3 pada masing-
masing R1,R2,R3? Catat hasil 
pengamatan dalam tabel! 

 

 

 

 

Mengukur  
 
 

 

5.  Bagaimana cara mengukur I 
total pada rangkaian? Catat 
hasil pengamatan dalam 
tabel! 
 

 Mengukur  

6.  Bagaimana cara mengukur V 
total pada rangkaian? Catat 
hasil pengamatan dalam 
tabel! 
 

 Mengukur  

7. Bagaimana cara mengukur 

tegangan V1,V2,V3 pada 

masing-masing R1,R2,R3? 

Catat hasil pengamatan 

dalam tabel! 

 

 

Mengukur  

8. Perhatikan tabel 

pengamatan! 

Bagaimana hubungan dari 

Vtotal dengan V1,V2,V3 ? 

bagaimana bentuk 

matematisnya? 

Nilai V total ....................... 

dengan nilai   

V1,V2, dan V3. 

 

Sehingga dapat dituliskan: 

 

Vtotal 

=........................................... (1.1) 

Menganalisi, 
menginterpreta
si data 
 

 

9. Perhatikan tabel 

pengamatan! 

Bagaimana hubungan antara 

I total dengan I1,I2,I3 \? 

 

Nilai I total 

merupakan...........................dari 

nilai  

I1,I2,I3. 

Sehingga dapat dituliskan dalam 

persamaan: 

I total = 

..........................................(1.2) 

Menganalisis, 
menginterpreta
si data 

10. Mencari nilai R pengganti 

paralel! 

Lengkapilah kolom yang 

Berdasarkan hk.Ohm : V=............. 

Substitusikan ke pers (1.1), maka: 

I tot=.........+............+.............. 

Menganalisis, 
menginterpreta
si data 
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masih kosong!  

Vtot / 

Rtot=................+..............+...........

..... 

 

(karena nilai V pada rangkaian 

seri adalah........... maka nilai V 

dapat dihilangkan) sehingga 

diperoleh: 

 
 

  
 =............................................ 

(1.3) 

(nilai pengganti resistor paralel) 

 

11. Apa kesimpulanmu?  

 

 

Menyimpul 
kan 

 

VI. PERTANYAAN 

1. Pada rangkaian paralel, Ketika resistor diganti dengan lampu, Bagaimana nyala 

ketiga lampu? Sama terang atau berbeda? Mengapa demikian? 

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

..........................................................(menghipotesis,menganalisis) 

Pada rangkaian paralel, Jika lampu pertama di putus atau diambil, bagaimana 

dengan nyala lampu yang lain? Mengapa demikian? 

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

..........................................................(menghipotesis,menganalisis) 

2. Pada rangkaian paralel, Bagaimana besarnya kuat arus pada rangkaian dibanding 

dengan besarnya kuat arus pada tiap-tiap lampu? Apa yang dapat anda simpulkan 

tentang kuat arus pada rangkaian hambatan paralel? 

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

..........................................(menginterpretasi data, menyimpulkan) 

3. Pada rangkian paralel, Bagaimana besarnya tegangan pada rangkaian dibanding 

dengan besarnya tegangan pada tiap-tiap lampu? Apa yang dapat anda simpulkan 

tentang tegangan pada rangkaian hambatan paralel? 

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

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

................(menginterpretasi data, menyimpulkan) 

4. Sebenarnya apa tujuan dari penyusunan rangkaian paralel resistor? Jelaskan 

jawanmu! 
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........................................................................................................................................

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

.................................................................(menganalsisis) 

5. Menurut kalian, dalam pemasangan lampu-lampu pada rumah menggunakan 

rangkaian seri atau paralel? Mengapa demikian? Jelaskan jawabanmu! 

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

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

............................................................(menganalisis) 

6. Apa kesimpulan dari percobaan rangkaian paralel yang telah kalian lakukan? 

bagaimana karakteristik rangkaian paralel? 

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

.............................................................................(menyimpulkan) 

 

7. Perhatikan gambar berikut!                                                        I1                   3 Ω 

Tentukan besarnya:                                                                                 

a. Hambatan total antara titik A dan B             12 V            I2                  4Ω 

b. I1, I2, I3     A                         B                                                                                                                                  

  Jawab:                                                                                       I3            6 Ω                                                        

a. 1/Rp=............................. 

b. I1 =..............................  

    I2=.............................. 

I3=.............................(menganalsisis, mengevaluasi) 
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KRITERIA PENILAIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA  

No  Proses berpikir 
kritis 

Indikator  Skor Keterangan 

1.  Mengamati Mengamati dan 

Menuliskan hasil 

pengamatan 

mengenai percobaan 

hukum ohm 

    3 

2 

1 

Mengamati dengan benar dan menuliskan hasil pengamatan benar 

Mengamati dengan tidak benar dan tidak mendapatkan hasil 

Tidak mengamati sama sekali 

2.  Menghipotesis Dapat mengajukan 

jawaban sementara  

tentang suatu masalah 

 

    3 

 

2 

 

1 

Dapat mengajukan jawaban sementara berdasarkan pengetahuan yang relevan 

dan disertai alasan  benar  

Dapat mengajukan jawaban sementara berdasarkan pengetahuan yang relevan 

tanpa alasan benar  

Tidak mengajukan jawaban sama sekali 

3.  Merancang 

penyelidikan 

Merancang  alat dan 

bahan untuk 

melakukan 

penyelidikan 

    3 

 

2 

 

1 

Dapat menuliskan alat dan bahan secara benar untuk melakukan penyelidikan 

tentang hukum Ohm tanpa bantuan guru. 

Menuliskan  alat dan bahan dengan benar dalam melakukan penyelidikan tentang 

hukum Ohm dengan bantuan guru. 

Tidak dapat menuliskan  alat dan bahan dalam melakukan penyelidikan tentang 

hukum Ohm. 

Lam
p

iran
 2

2
 

 
1

75 
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4.  Mengukur Dapat  menuliskan 

hasil pengukuran 

beserta satuannya 

    3 

2 

1 

Dapat  menuliskan 4-5 hasil pengukuran dengan benar dan lengkap 

Dapat  menuliskan 2-3 hasil pengukuran dengan benar dan lengkap 

Hanya dapat  menuliskan kurang dari 2 hasil pengukuran 

 

5.  Mengklasifikasi  Membuat tabel hasil 

pengamatan dan 

mengisinya dengan 

data yang sesuai 

3 

2 

 

1 

Dapat memenuhi indikator dengan benar dan lengkap 

Dapat memenuhi indikator dengan benar dan mengisinya dengan sebagian data 

yang sesuai 

Hanya dapat membuat tabel pengamatan 

 

6.  Menarik 

Kesimpulan 

Menarik kesimpulan 

berdasarkan hasil 

percobaan  

    3 

 

2 

1 

Membuat kesimpulan dengan benar berdasarkan analisis dari keseluruhan data 

yang ada 

Membuat kesimpulan berdasarkan keseluruhan data namun tidak tepat 

Membuat kesimpulan tidak berdasarkan data dan tidak tepat 

7.  Menginterpretasi 

Data 

Menginterpretasikan 

data percobaan 

3 

2 

1 

Siswa dapat menginterpretasi data dengan benar dan lengkap 

Siswa dapat menginterpretasikan data dengan benar namun tidak lengkap 

Siswa tidak dapat menginterpretasi data percobaan  

8.  Menganalisis Menjelaskan 

hubungan antara dua 

variabel 

    3 

 

2 

Siswa dapat menghubungkan variabel dengan benar dan memberikan alasan yang 

benar 

Siswa dapat menghubungkan variabel dengan benar dan memberikan alasan yang 

1
76
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1 

salah 

Siswa tidak dapat menghubungkan variabel dengan benar 

9.  Mengevaluasi  Memberikan 

penilaian disertai 

dengan bukti yang 

mendukung 

keputusan 

    3 

 

2 

1 

Siswa dapat memberikan penilaian dengan benar dan memberikan bukti yang 
tepat. 
Siswa dapat memberikan penilaian dengan benar dan memberikan bukti tidak 
tepat. 
Siswa tidak dapat memberikan penilaian yang benar  

1
77 
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Lembar Penskoran Aspek Afektif Siklus I dan II 

No Aspek Penilaian Indikator Skor Keterangan 

 

1.  Kehadiran di kelas Hadir di dalam kelas/ 

laboratorium sebelum 

proses pembelajaran di 

mulai 

    3 

2 

1 

Hadir sebelum proses pembelajaran dimulai 

Hadir setelah proses pembelajaran dimulai selama 1 – 10 menit 

Hadir setelah proses pembelajaran dimulai selama 10 menit atau 

lebih 

2.  Tanggung jawab Mengerjakan soal dalam 

LKS 

    3 

2 

1 

Mengerjakan soal seluruhnya dan tepat waktu 

Mengerjakan soal secara lengkap namun tidak tepat waktu 

Mengerjakan soal tidak lengkap dan tidak tepat waktu 

3.  Bekerja sama Mampu bekerjasama dengan 

anggota kelompok 

    3 

2 

1 

Bekerjasama dengan semua anggota kelompok 

Bekerjasama dengan  1-2 orang anggota kelompok 

Individual / tidak mau bekerjasama dengan anggota kelompok 

4.  Toleransi  Memperhatikan presentasi 

dari kelompok lain 

 

    3 

 

2 

 

1 

Memperhatikan sampai selesai dan menanggapi presentasi dari 

kelompok lain 

Memperhatikan sampai selesai presentasi namun tidak 

menanggapi presentasi kelompok lain.  

Sedikit memperhatikan presentasi dari kelompok lain 

 

Nilai yang diperoleh adalah   

Skor total = maksimalskorxnilaidiyangAspek  

%100x
totalskor

diperolehyangskor
Nilai


  

Kriteria penilaian:  76-100%  =  sangat baik 

   56-75% =  baik 

   40-55% =  kurang 

      <40%            = sangat kurang (Arikunto 2002: 24) 

 

L
am

p
iran

 2
3

 
1
7
8
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Lembar Penskoran Aspek Psikomotorik Siklus I dan II 

No Aspek Penilaian Indikator Skor Keterangan 

 

1.  Mengambil alat 

percobaan 

Dapat mengambil alat yang 

diperlukan dalam 

melakukan percobaan 

    3 

2 

1 

Mengambil semua alat dengan benar yang diperlukan dalam 

percobaan 

Mengambil hanya beberapa alat yang diperlukan dalam percobaan 

Tidak mengambil alat yang diperlukan dalam percobaan 

2.  Merangkai alat  Dapat merangkai alat sesuai 

dengan prosedur dalam LKS 

    3 

2 

1 

Dapat merangkai alat dengan baik dan tanpa memerlukan bantuan 

dari guru 

Dapat merangkai alat dengan bantuan dari guru  

Tidak dapat merangkai alat 

3.  Melakukan 

percobaan 

Melakukan percobaan 

sesuai dengan LKS 

 

    3 

2 

1 

Dapat melakukan percobaan dengan benar tanpa bantuan guru  

Dapat melakukan percobaan dengan benar dengan bantuan guru  

Tidak dapat melakukan percobaan dengan benar 

4.  Mengkomunikasikan 

hasil percobaan 
 Dapat 

mempresentasikan hasil 

percobaan kepada orang 

lain mengenai percobaan 

yang telah dilakukan 

 

    3 

2 

1 

 

 

Dapat menjawab semua pertanyaan peserta dengan benar  

Dapat menjawab lebih dari setengah pertanyaan peserta dengan 

benar  

Tidak dapat menjawab semua pertanyaan peserta dalam LKS 

 

 

 Dapat 

menginformasikan 

kepada orang lain 

mengenai hasil 

percobaan yang telah 

dilakukan 

    3 

    2 

    1 

Dapat menyampaikan hasil percobaan dengan baik tanpa bimbingan 

dari guru 

Dapat menyampaikan hasil percobaan dengan bimbingan dari guru 

Tidak dapat menyampaikan hasil percobaan dengan baik  

 

L
am

p
iran

 2
4

 
1
7
9
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5. 

 

Menyimpulkan 

 

Membuat kesimpulan 

berdasarkan analisis dari 

data hasil percobaan 

 

    3 

 

2 

 

1 

 

Dapat menyimpulkan hasil percobaan dengan baik tanpa 

memerlukan bantuan guru 

Dapat menyimpulkan hasil percobaan dengan bimbingan dari guru 

 

Tidak dapat membuat kesimpulan dengan baik 

 

 

Nilai yang diperoleh adalah   

 

Skor total = maksimalskorxnilaidiyangAspek  

 

%100x
totalskor

diperolehyangskor
Nilai


  

 

Kriteria penilaian:  76-100%  =  sangat baik 

   56-75% =  baik 

   40-55% =  kurang 

      <40%            = sangat kurang (Arikunto 2002: 24) 

 

 

 

 

 

 

1
8
0
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Lamiran 25 
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Perhitungan Peningkatan Hasil belajar Siswa dan  

Kemampuan Berpikir Kritis 

1. Hasil belajar 

a. Hasil Belajar Kognitif 

Dari hasil analisis data hasil belajar kognitif Ujian Tengah Semester sebagai data awal 

dan siklus I diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar kognitif awal  Sawal  = 63,48% dan 

rata-rata hasil belajar kognitif akhir  siklusIS  = 70,08%. Untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar kognitif digunakan faktor Hake (gain) sebagai berikut, 

‹g›  = 
   

 awal

awalsiklusI

S

SS





%100

  
 

%48,63%100

%48,63%08,70




g  

%52,36

%6.6
g  

2,0g  

Kriteria peningkatannya tergolong rendah karena   ⟨ ⟩ < 0,3 

Dari hasil analisis data hasil belajar kognitif siklus I dan siklus II diperoleh bahwa rata-

rata hasil belajar kognitif awal  siklusIS  = 70,08% dan rata-rata hasil belajar kognitif akhir 

 siklusIIS  = 82,97%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif digunakan 

faktor Hake (gain) sebagai berikut, 

‹g›    = 
   

 siklusI

siklusIsiklusII

S

SS





%100
 

%08,70%100

%08,70%97,82




g  
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%92,29

%89,12
g  

43,0g  

Kriteria peningkatannya adalah sedang karena     ⟨ ⟩     . 

b. Hasil Belajar Afektif 

Dari hasil analisis data hasil belajar afektif sebelum siklus I dan siklus I diperoleh 

bahwa rata-rata hasil belajar afektif awal  Sawal  = 63,6% dan rata-rata hasil belajar 

afektif akhir  siklusIS  = 70,45%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar afektif 

digunakan faktor Hake (gain) sebagai berikut, 

‹g›  = 
   

 awal

awalsiklusI

S

SS





%100

  
 

%5,63%100

%6,63%45,70




g  

%5,36

%85,6
g  

2,0g  

Kriteria peningkatannya adalah rendah karena ⟨ ⟩ ≤ 0,3. 

Dari hasil analisis data hasil belajar afektif siklus I dan siklus II diperoleh bahwa 

rata-rata hasil belajar afektif awal  siklusIS  = 70,45%. dan rata-rata hasil belajar afektif 

akhir  siklusIIS  = 86,6%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar afektif digunakan 

faktor Hake (gain) sebagai berikut, 
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‹g›   =  
   

 siklusI

siklusIsiklusII

S

SS





%100
 

%45,70%100

%45,706,86




g  

%55,29

%15,16
g  

5,0g  

Kriteria peningkatannya adalah sedang karena     ⟨ ⟩     . 

c. Hasil Belajar Psikomotorik 

Dari hasil analisis data hasil belajar psikomotorik sebelum siklus I dan siklus I 

diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar psikomotorik awal 

 awalS  = 63,6% dan rata-rata hasil belajar psikomotorik akhir  siklusIS  = 73,7%. Untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar psikomotorik digunakan faktor Hake (gain) sebagai 

berikut, 

‹g›   = 
   

 awalI

awalsiklusI

S

SS





%100
 

%6,63%100

%6,637,73




g  

%4,36

%1,10
g  

3,0g  

Kriteria peningkatannya adalah sedang karena  ⟨ ⟩ = 0,3. 
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Dari hasil analisis data hasil belajar psikomotorik siklus I dan siklus II diperoleh bahwa 

rata-rata hasil belajar psikomotorik awal  siklusIS  = 73,7% dan rata-rata hasil belajar 

psikomotorik akhir  siklusIIS  = 87%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

psikomotorik digunakan faktor Hake (gain) sebagai berikut, 

‹g›   =  
   

 siklusI

siklusIsiklusII

S

SS





%100
 

%7.73%100

%7,73%87




g  

%3,26

%3,13
g  

5,0g  

Kriteria peningkatannya adalah sedang karena     ⟨ ⟩     . 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

Dari hasil analisis data kemampuan berpikir kritis siswa siklus I dan siklus II diperoleh 

bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis awal  siklusIS  = 72,07% dan rata-rata 

kemampuan berpikir kritis akhir  siklusIIS  = 84,28%. Untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa digunakan faktor Hake (gain) sebagai berikut, 

‹g›   =  
   

 siklusI

siklusIsiklusII

S

SS





%100
 

%07,72%100

%07,72%28,84




g  
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%93,27

%21,12
g  

43,0g  

Kriteria peningkatannya adalah sedang karena     ⟨ ⟩     . 

Keterangan: 

Tinggi : g > 0.7 atau dinyatakan dalam persen g >70 

Sedang : 0,3 ≤ g ≤0,7 atau dinyatakan dalam persen 30 ≤ g ≤ 70   

Rendah : g < 0,3 atau dinyatakan dalam persen g < 30   

(Wiyanto 2008: 86) 
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Siswa merangkai alat percobaan rangkaian seri dan paralel resistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Siswa melakukan percobaan rangkaian seri dan paralel resistor secara kelompok 
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Siswa berdiskusi kelompok membahas LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memimpin jalannya diskusi kelas 
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Guru menunjuk satu nomor siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

Kelompok di depan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Guru menunjuk nomor siswa lain untuk membahas permasalahan dalam LKS 
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Siswa membuktikan hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 


