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ABSTRAK 

 

 

Ismalaranti, D. 2013. Efektivitas Pembelajaran Fisika Melalui Media Animasi 

Dan LKS Mandiri Pada Siswa SMA. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: 

Prof. Dr. Wiyanto, M. Si., Dosen Pembimbing II: Isa Akhlis, S. Si., M. Si. 

 

Kata Kunci:  Fisika SMA, pembelajaran di kelas, media animasi. 

 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran di SMA yang mempelajari 

tentang fenomena yang terjadi di alam. Fisika termasuk mata pelajaran yang 

masih dirasakan sulit oleh sebagian siswa. Kemampuan sumber daya manusia 

dalam bidang Fisika merupakan salah satu faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sekarang ini. Pembelajaran fisika di kelas kebanyakan hanya 

menggunakan metode konvensional, seperti ceramah dan penugasan. 

Pembelajaran dengan metode konvensional seperti itu membuat siswa menjadi 

cepat bosan. Penelitian ini menggunakan media animasi dan LKS mandiri dalam 

pembelajaran di kelas agar siswa lebih fokus dan tidak cepat bosan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah meneliti efektivitas pembelajaran fisika dengan media 

animasi dan LKS mandiri pada siswa SMA. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang meliputi tahap 

pretest, pembelajaran, dan tahap posttest. Penelitian dilakukan di SMA N 2 

Ungaran tahun ajaran 2012/2013. Kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas XI IPA 1 sebagai kelas kontrol. Kelompok eksperimen diajar menggunakan 

media animasi dan LKS mandiri, sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran 

tanpa media animasi dan LKS mandiri. Pengambilan data diperoleh dari aspek 

kognitif yaitu nilai hasil pretest dan posttest. Pengolahan data dengan 

menggunakan analisis uji gain dan uji ketuntasan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (0,58 > 0,29).  Hasil 

presentase ketuntasan belajar kelas eksperimen mencapai 94% dan dikatakan 

tuntas secara klasikal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika dengan 

media animasi dan LKS mandiri efektif digunakan pada siswa SMA kelas XI IPA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

UU No. 20 Tahun 2003 telah menetapkan tujuan pembangunan nasional yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki iman 

dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab. Pemerintah terus berupaya membangun pendidikan yang 

lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan sistem evaluasi, perbaikan 

sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi 

guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

Proses pembelajaran melibatkan dua pihak yaitu guru dan siswa dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pencapaian tujuan pendidikan bergantung  pada 

proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik dan 

menjadi tanggung jawab guru sebagai pendidik. Proses pembelajaran menurut 

Rifa’i (2009:193) merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan peserta 

didik, atau antar peserta didik. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal (lisan) 

ataupun secara nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam 

pembelajaran. 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di SMA, yaitu 

mempelajari tentang fenomena yang terjadi di alam. Berdasarkan statistik hasil 

Ujian Nasional SMA/MA program IPA Tahun 2012 menunjukkan bahwa 
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pelajaran Fisika termasuk mata pelajaran yang sangat sulit bagi siswa. Hal ini 

ditunjukkan pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Statistik Hasil Ujian Nasional - SMA/MA Program IPA Tahun 2012  

Tahun Ind Ing Mat Fis Kim Bio Jumlah Rata-rata 

2010 7,46 7,69 8,12 7,90 8,08 7,42 46,67 7,78 

2011 7,81 8,05 8,03 8,09 8,31 7,76 48,05 8,01 

2012 7,65 7,40 8,45 7,52 8,47 7,98 47,47 7,91 
 

Guru sangat perlu melakukan variasi pembelajaran pada mata pelajaran Fisika 

untuk menarik minat belajar siswa. Pembelajaran yang menarik minat belajar 

siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian Noah 

(2010:4), pembelajaran dengan menggunakan simulasi komputer dan bahan ajar 

menyebabkan siswa lebih fokus dan dapat mengeksplorasi kegiatan ilmiah.  

Menurut Hasrul (2011:2), salah satu kemudahan dari penggunaan komputer 

adalah dapat membantu peran staf pengajar dalam memberikan materi pelajaran. 

Salah satu yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis animasi yang 

merupakan contoh pemanfaatan teknologi dalam menunjang proses pendidikan. 

Penggunaan media animasi dalam pembelajaran misalnya pemutaran video, film, 

presentasi, dan lain-lain. 

Penggunaan media animasi diperlukan instrumen pendamping saat proses 

pembelajaran. Instrumen pendamping yang menuntut keaktifan siswa berupa LKS 

mandiri. Menurut Rifa’i (2009:199) belajar adalah proses aktif peserta didik 

dalam mengkonstruksi arti, wacana, dialog, dan pengalaman fisik. Instrumen yang 

digunakan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS yang memuat apa yang harus 

dilakukan siswa adalah LKS mandiri. LKS mandiri berisi tentang cara 

(sumber : www.PengumumanUn.com) 
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penggunaan media animasi. Menurut Bakharuddin (2012) salah satu tujuan 

penggunaan LKS adalah membantu siswa menemukan suatu konsep. LKS yang 

membantu siswa menemukan suatu konsep memiliki ciri mengetengahkan terlebih 

dahulu suatu fenomena yang bersifat konkrit, sederhana, dan berkaitan dengan 

konsep yang akan dipelajari.  

Media animasi dan LKS mandiri ini diharapkan dapat meningkatkan 

semangat siswa dan perhatian siswa untuk belajar. Penggunaan media animasi dan 

LKS mandiri juga diharapkan meningkatkan pemahaman siswa tentang materi 

yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti perlu untuk mengangkatnya menjadi 

penelitian berjudul : “EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI 

MEDIA ANIMASI DAN LKS MANDIRI PADA SISWA SMA” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah  peningkatan pemahaman siswa yang diberi pembelajaran dengan 

menggunakan media animasi dan LKS mandiri terhadap mata pelajaran 

Fisika materi Termodinamika lebih tinggi dari siswa yang diberi 

pembelajaran tanpa menggunakan media animasi dan LKS mandiri? 

2. Apakah  kelas yang diberi pembelajaran dengan menggunakan media animasi 

dan LKS mandiri dapat mencapai ketuntasan belajar siswa baik secara 

individu maupun klasikal? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa yang diberi pembelajaran 

dengan menggunakan media animasi dan LKS mandiri pada mata pelajaran 

Fisika pokok bahasan Termodinamika  

2. Untuk mengetahui pencapaian ketuntasan belajar siswa baik secara individu 

maupun klasikal pada kelas yang diberi pembelajaran dengan menggunakan 

media animasi dan LKS mandiri 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Guru penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran yang inovatif 

2. Bagi Siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi Fisika dan 

meningkatkan ketuntasan belajar Fisika. 

3. Bagi Sekolah penelitian ini memberikan wacana baru tentang media serta 

kebijakan sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan media 

pembelajaran lebih terarah. 

 

1.5  Batasan Masalah 

 Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI IPA di SMA N 2 Ungaran 

Kabupaten Semarang, Tahun Ajaran 2012/2013. Materi Fisika yang 
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diintegrasikan adalah pokok bahasan Termodinamika. Keefektifan pembelajaran 

dilihat berdasarkan aspek kognitif. 

 

1.6  Penegasan Istilah 

1.6.1 Efektifitas 

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya pengaruh atau akibat 

(Poerwodarminto, 2000: 226). Jadi efektifitas adalah suatu keadaan yang 

mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam 

perbuatan.  

Efektifitas dalam penelitian ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol.  Efektivitas 

juga ditunjukkan dengan ketuntasan belajar individu maupun klasikal pada kelas 

eksperimen. 

1.6.2 Media Animasi  

Media animasi merupakan media yang membuat objek-objek yang asalnya 

mati kemudian disusun secara berurutan seolah-olah menjadi hidup. Objek yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah materi Fisika pokok bahasan 

Termodinamika. 

Pada penelitian ini, menggunakan media animasi yang telah dibuat yang 

dapat membantu berjalannya proses pembelajaran. Dengan penggunaan media 

animasi dan LKS mandiri diharapkan siswa lebih memahami materi dengan baik 

dan tidak bosan saat menerima pelajaran. 
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1.6.3 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Widyantini (2013:3) pengertian Lembar Kegiatan Siswa (student 

work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa. Lembar kerja ini berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya. LKS mandiri yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah LKS yang didesain sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku pada sekolah. 

1.6.4 Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i (2009: 85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. 

Apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam penelitian ini 

hasil belajar yang dimaksud adalah nilai yang diperoleh siswa setelah 

melaksanakan tes penelitian. 

1.6.5 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar siswa untuk setiap mata pelajaran dirumuskan dalam 

suatu Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM).  SKBM ditentukan dengan 

mempertimbangkan kompleksitas, essensial, intake siswa dan sarana prasarana  

yang tersedia (Soehendro, 2006: 12). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Rifa’i (2009:190) teori belajar berasal dari teori psikologi. Teori 

belajar merupakan segala sesuatu yang menyangkut masalah situasi pembelajar. 

Teori pembelajaran merupakan implementasi prinsip-prinsip teori belajar, dan 

berfungsi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Teori pembelajaran 

tidak menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Teori pembelajaran 

menjelaskan bagaimana menimbulkan pengalaman belajar, bagaimana menilai 

dan memperbaiki metode pembelajaran. Teori pembelajaran memungkinkan 

pendidik untuk : (1) mengusahakan lingkungan yang optimal untuk belajar, (2) 

menyusun bahan ajar, (3) memilih strategi mengajar yang optimal, (4) 

membedakan antara jenis alat Audio Visual Aid (AVA) yang sifatnya pilihan dan 

AVA lain yang sifatnya esensial untuk membelajarkan para peserta didik. 

 

2.2 Media Pembelajaran 

Menurut Rifa’i (2009 : 196) media pembelajaran adalah alat yang digunakan 

pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. Media pembelajaran menjadi salah satu komponen pendukung 

strategi pembelajaran di samping komponen waktu dan metode belajar. Pendidik 
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perlu memilih media yang sesuai untuk meningkatkan fungsi media dalam 

pembelajaran. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan pembelajaran. Media pembelajaran 

dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemampuan sehingga mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Menurut Santyasa (2007: 5) pengembangan media pembelajaran hendaknya 

diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut. 

Menggunakan media pembelajaran diusahakan untuk menghindari hambatan-

hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Secara rinci, fungsi 

media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Menyaksikan benda atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan 

perantara gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lain, siswa dapat 

memperoleh gambaran yang nyata tentang benda/peristiwa sejarah. 

2. Mengamati benda/peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya 

jauh, berbahaya, atau terlarang. Misalnya, video tentang kehidupan harimau 

di hutan, keadaan dan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya. 

3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/hal-hal yang sukar diamati 

secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena 

terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya dengan perantara siswa dapat 

memperoleh gambaran yang jelas tentang bendungan dan kompleks 

pembangkit listrik. Dengan slide dan film siswa memperoleh gambaran 

tentang bakteri, amuba, dan sebagainya. 
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4. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 

Misalnya, rekaman suara denyut jantung dan sebagainya. 

5. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung karena sukar ditangkap. Dengan bantuan gambar, potret, slide, film 

atau video siswa dapat mengamati berbagai macam serangga, burung hantu, 

kelelawar, dan sebagainya. 

6. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. Media slide, film, atau video siswa dapat mengamati pelangi, 

gunung meletus, pertempuran, dan sebagainya. 

Dengan fungsi tersebut, guru dapat lebih mudah menggunakan media mana 

yang dianggap tepat untuk membantu mempermudah tugas-tugasnya sebagai 

pengajar. Media bukan keharusan tetapi sebagai pelengkap jika dipandang perlu 

untuk mempertinggi kualitas belajar mengajar. 

 

2.3 Media Animasi  

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima.  

Menurut Moreno (2002:2) terdapat 3 karakteristik animasi, meliputi: (1) 

gambar: animasi merupakan jenis representasi bergambar, (2) gerak: animasi 

menggambarkan gerakan nyata, dan (3) simulasi: animasi terdiri dari obyek yang 

secara artifisial diciptakan melalui gambar atau beberapa metode simulasi lainnya. 

Media animasi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
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pesan (bahan pembelajaran) berupa urutan kumpulan gambar yang bergerak untuk 

memberikan gambaran mengenai suatu objek yang seolah – olah hidup. 

Media animasi dapat dibuat dalam berbagai software seperti, Microsoft 

Power Point, Macromedia Flash, Swishmax, dan lain-lain. Software tersebut 

menyediakan fasilitas slide untuk menampung pokok-pokok materi yang akan 

disampaikan pada peserta didik. 

 

2.4 Lembar Kerja Siswa 

2.4.1. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber belajar yang 

dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 

LKS juga merupakan media pembelajaran, karena dapat digunakan secara 

bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. LKS menjadi 

sumber belajar dan media pembelajaran, tergantung pada kegiatan pembelajaran 

yang dirancang (Widjajanti, 2008:1).  

LKS mandiri yang dipakai dalam penelitian ini adalah LKS mandiri yang 

dirancang sesuai dengan media animasi yang digunakan. LKS mandiri berisi 

langkah-langkah untuk mengoperasikan media animasi, sehingga peserta didik 

dengan mudah mengoperasikan media animasi yang diberikan.  

2.4.2. Kriteria Pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Widjajanti (2008:2) Lembar Kerja Siswa (LKS) yang baik 

haruslah memenuhi persyaratan.  Terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam pembuatan LKS yaitu syarat didaktik, syarat kontruksi dan syarat teknis. 
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2.4.2.1. Syarat – syarat didaktik  

LKS sebagai salah satu sarana berlangsungnya proses pembelajaran 

haruslah memenuhi persyaratan didaktis, artinya harus mengikuti asas – asas 

pembelajaran yang efektif yaitu : 

a) Memperhatikan adanya perbedaan inidvidual sehingga LKS yang baik adalah 

yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lamban, sedang maupun yang 

pandai. 

b) Tekanan pada proses untuk menemukan suatu konsep. 

c) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa.  

d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral dan 

estetika pada diri siswa. 

e) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa 

(intelektual, emosional, dan sebagainya ), dan bukan ditentukan oleh materi 

pelajaran. 

2.4.2.2. Syarat – syarat kontruksi  

Syarat – syarat kontruksi adalah syarat – syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan kejelasan. 

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. 

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas, sederhana dan pendek. 

c) Dapat dipahami oleh siswa yang lamban maupun pandai. 

d) Memiliki tujuan yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu memotivasi. 

e) Memiliki identitas untuk memudahkan administrasi, misalnya Kelas, Mata 

Pelajaran, Pokok Bahasan, Nama Anggota Kelompok dan sebagainya. 
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f) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 

2.4.2.3. Syarat – syarat teknis 

a. Tulisan  

- Menggunakan huruf cetak. 

- Menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. 

- Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang 

digarisbawahi. 

b. Gambar 

Penggunaan gambar disesuaikan dengan tingkat umur siswa. 

c. Penampilan 

Penampilan LKS harus menarik sehingga siswa tidak merasa jenuh 

melihatnya. 

 

2.5 Tinjauan Materi 

Termodinamika merupakan cabang Fisika yang mempelajari tentang 

perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, terutama perubahan dari 

energi panas ke dalam bentuk energi lain (Surya, 1996: 311). 

Beberapa istilah penting dalam pembahasan Termodinamika : 

 Sistem : benda atau keadaan yang menjadi fokus perhatian kita. 

 Lingkungan : benda atau keadaan diluar sistem. 

 Sistem terbuka : suatu sistem dimana materi, panas dan kerja (usaha) 

dari luar dapat masuk dalam sistem. 
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 Sistem tertutup : suatu sistem dimana panas dan keja (usaha) dari luar 

dapat masuk dalam sistem tetapi materi tidak dapat masuk. 

 Sistem terisolasi : suatu sistem dimana panas, kerja (usaha), dan materi 

tidak dapat menembus kedalam sistem.  

2.5.1. Usaha dan Proses Termodinamika 

Gambar 2.1 memperlihatkan penampang gas silinder yang didalamnya 

terdapat piston (penghisap). Piston ini dapat bergerak bebas naik turun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika luas piston  A  dan tekanan gas  P, maka  gas akan mendorong piston 

dengan gaya  F =  P ×  A. Usaha yang dilakukan gas adalah sebagai berikut.

 𝑊 = 𝐹 × ∆𝑠  

Jika 𝐹 = 𝑝 × 𝐴 maka : 

 𝑊 = 𝑝 × 𝐴 × ∆𝑠 

Jika  ∆𝑠 =
∆𝑉

𝐴
, maka : 

 𝑊 = 𝑝 × ∆𝑉 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑊 = 𝑝(𝑉2 − 𝑉1) 

 

Gambar 2.1 Penampang Gas Silinder 
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Keterangan: 

W = usaha (J) 

P = tekanan tetap (N/m
2
) 

V1 = volume awal (m
3
) 

V2 = volume akhir (m
3
) 

Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami beberapa proses. Proses gas 

dalam ruang tertutup meliputi proses isobarik, proses isotermal, proses isokhorik, 

dan proses adiabatik. 

2.5.1.1. Proses Isobarik 

Proses isobarik merupakan suatu proses dimana tekanan gas 

dipertahankan tetap. Bila volume gas bertambah, berarti gas melakukan usaha 

atau usaha gas positif (proses ekspansi). Jika volume gas berkurang, berarti pada 

gas dilakukan usaha atau usaha gas negatif (proses kompresi). Usaha yang 

dilakukan oleh gas pada proses isobarik besarnya sebagai berikut : 

 𝑊 = 𝑝 × ∆𝑉 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑊 = 𝑝(𝑉2 − 𝑉1) 

Usaha yang dilakukan gas terhadap lingkungannya atau kebalikannya 

sama dengan luas daerah bawah grafik tekanan terhadap volume (grafik p – V).  

Perhatikan Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

∆P=0 

Gambar 2.2 Grafik Proses Isobarik 

14 



 

 

2.5.1.2. Proses Isotermal 

Proses isotermal  merupakan suatu proses dimana suhu gas dipertahankan 

tetap. Perhatikan Gambar 2.3. Usaha yang dilakukan gas pada proses ini tidak 

dapat dihitung dengan persamaan W = P × ∆V . Hal ini dikarenakan tekanannya 

tidak konstan. Namun, dapat diselesaikan dengan melakukan pengintegralan 

sebagai berikut. 

 𝑊 =  𝑃𝑑𝑉
𝑣2

𝑣1
 

Ingat  𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
, maka 𝑊 =  

𝑛𝑅𝑇

𝑉
𝑑𝑉

𝑣2

𝑣1
 

Karena n, R, dan T konstan, maka persamaan  

 𝑊 = 𝑛𝑅𝑇  
𝑑𝑉

𝑉
= 𝑛𝑅𝑇 ln 𝑉 𝑣1

𝑣2 = 𝑛𝑅𝑇 𝑙𝑛𝑉2 − 𝑙𝑛𝑉1 
𝑣2

𝑣1
 

𝑊 = 𝑛𝑅𝑇 𝑙𝑛  
𝑉2

𝑉1
  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3. Proses Isokhorik 

Proses isokhorik  merupakan suatu proses dimana volume gas 

dipertahankan tetap. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isokhorik sama 

Gambar 2.3 Grafik Proses Isotermik 
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dengan nol karena volume gas sama tidak bertambah atau berkurang (∆V=0) 

(Surya, 1996: 316). Perhatikan Gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.4. Proses Adiabatik 

Proses adiabatik  merupakan suatu proses dimana tidak ada panas yang 

keluar dari atau masuk kedalam sistem. Proses ini terjadi pada suatu tempat yang 

benar-benar terisolasi secara termal (tidak ada panas yang masuk atau keluar). 

Dalam kenyataan mustahil mendapatkan proses yang benar-benar adiabatik 

sempurna karena kita tidak pernah dapat mengisolasi sistem secara sempurna 

sampai tidak ada sedikitpun panas masuk atau keluar dari sistem. Proses yang 

agak mendekati proses adiabatik adalah proses yang berlangsung sangat cepat. 

Perhatikan Gambar 2.5. 
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Gambar 2. 4 Grafik Proses Isokhorik 
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Gambar 2.5 Grafik Proses Adiabatik 



 

 

Pada proses adiabatik berlaku: 

𝑃𝑉𝛾 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛 → 𝑃1𝑉1
𝛾 = 𝑃2𝑉2

𝛾  

Dengan γ merupakan perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap (cp) 

dan kalor jenis gas pada volume tetap (cv). Selanjutnya perbandingan ini 

dinamakan tetapan Laplace. 

 𝛾 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
 

Untuk gas ideal, 𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
 sehingga persamaan adiabatik di atas dapat 

ditulis  dalam bentuk : 

 𝑃1𝑉1
𝛾 = 𝑃𝑉2

𝛾  

            
𝑛𝑅𝑇1

𝑉1
𝑉1

𝛾 =
𝑛𝑅𝑇2

𝑉2
𝑉2

𝛾  

Adapun usaha pada proses adiabatik dapat dicari dengan cara sebagai 

berikut :  

𝑊 =  𝑃𝑑𝑉
𝑣2

𝑣1
 karena 𝑃 = 𝐶𝑉−𝛾 , maka  

 𝑊 =  𝐶𝑉−𝛾𝑑𝑉
𝑣2

𝑣1
=  𝐶

1−𝛾
𝑉1−𝛾 

𝑣1

𝑣2

=
𝐶

1−𝛾
𝑉1−𝛾 − 𝑉1

1−𝛾  

Karena  

𝐶 = 𝑃1𝑉1
𝛾 = 𝑃2𝑉2

𝛾  , 

maka:  

            𝑊 =
1

1−𝛾
 (𝑃2𝑉2

𝛾𝑉2
1−𝛾 − 𝑃1𝑉1

𝛾𝑉1
1−𝛾) 

            𝑊 =
1

1−𝛾
 (𝑃2𝑉2 − 𝑃1𝑉1) 
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Keterangan : 

γ = perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap dan kalor jenis gas pada 

volume tetap 

cp = kalor jenis gas pada tekanan tetap (J/kg.K) 

cv = kalor jenis gas pada volume tetap (J/kg.K) 

Q = kalor (Joule) 

T = suhu (K) 

2.5.2. Hukum Pertama Termodinamika 

Hukum pertama termodinamika merupakan pernyataan lain dari hukum 

kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berarti energi tidak dapat diciptakan 

dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke 

bentuk lainnya. Hukum I termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses 

apabila kalor (Q) diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha (W), maka 

akan terjadi perubahan energi dalam ( ∆U ). Pernyataan ini dapat dituliskan secara 

matematis sebagai berikut. 

 ∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊  𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑄 = ∆𝑈 + 𝑊 

Kita telah mempelajari berbagai  proses dan usaha tiap proses. Untuk 

proses isobarik usaha yang dilakukan gas adalah 𝑊 = 𝑃∆𝑉 maka hukum 

termodinamika pertama menjadi : 

 𝑄 = ∆𝑈 + 𝑃∆𝑉 

Pada proses isotermik usaha yang diakukan gas adalah 𝑊 = 𝑛𝑅𝑇 ln
𝑉2

𝑉1
,  

karena suhu konstan maka energi dalam sistem juga konstan atau   ∆𝑈 = 0. 

Hukum termodinamika pertama menjadi: 
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 𝑄 = 𝑛𝑅𝑇 ln
𝑉2

𝑉1
 

Pada proses isokhorik, usaha yang dilakukan gas  adalah nol, maka Q =

U. Dengan demikian semua kalor yang masuk digunakan untuk menaikkan tenaga 

dalam sistem. 

2.5.3. Kapasitas Kalor Gas 

Kapasitas panas adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 

suatu zat sebesar 1 kelvin, sehingga dapat dituliskan sebagai:  

𝐶 =
𝑄

∆𝑇
 dengan Q adalah kalor dengan satuannya Joule, T suhu dengan satuan 

Kelvin, sehingga satuan C adalah J/K. 

Kita mengetahui proses perubahan suhu pada gas dapat terjadi pada 

tekanan tetap atau volume tetap. Sehingga kapasitas panas pada gas berupa 

kapasitas pada tekanan tetap dan kapasitas panas pada volume tetap. 

Kapasitas panas pada tekanan tetap  Cp  didefinisikan sebagai kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhunya pada tekanan tetap. 

 𝐶𝑝 =
𝑄𝑝

∆𝑇
 

Kapasitas panas pada volume tetap  CV  didefinisikan sebagai kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhunya pada volume tetap. 

            𝐶𝑣 =
𝑄𝑣

∆𝑇
 

Pada proses isokorik usaha yang dilakukan sistem adalah 0 karena tidak 

ada perubahan volume, maka menurut hukum termodinamika pertama Qv  = ∆U 

sedang pada proses isobarik Qp = ∆U +W sehingga kita dapatkan: 

𝑄𝑝 − 𝑄𝑣 = 𝑊 atau 𝐶𝑝∆𝑇 − 𝐶𝑣∆𝑇 = 𝑊 = 𝑃∆𝑉 
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Kita dapatkan 𝐶𝑝 − 𝐶𝑣 =
𝑃∆𝑉

∆𝑇
= 𝑛𝑅, sehingga menjadi 𝐶𝑝 − 𝐶𝑣 = 𝑛𝑅 

Kita dapatkan selisih kapasitas panas pada tekanan tetap dengan kapasitas 

panas pada volume  tetap  bernilai nR atau konstan. 

Selain kapasitas panas kita mengenal kalor jenis. Kalor jenis  c 

didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan 1 kg zat untuk menaikkan suhunya 1 

K. Kaitan antar kalor jenis dengan kapasitas panas adalah: 

𝑐 =
𝑄

𝑚∆𝑇
=

𝐶

𝑚
 

Keterangan : 

c = Kalor jenis (J/kgK) 

C = Kapasitas kalor (J/K) 

Q = Kalor (J) 

m = Massa (kg) 

T = Suhu (K) 

Kapasitas panas ada dua macam, maka kalor jenis juga ada 2 macam kalor 

jenis pada tekanan tetap dan kalor jenis pada volume tetap. 

𝑐𝑝 =
𝐶𝑝

𝑚
 𝑑𝑎𝑛 𝑐𝑣 =

𝐶𝑣

𝑚
 

2.5.4. Mesin Carnot, Mesin Kalor, dan Efisiensi Panas 

2.5.4.1. Mesin Carnot 

Pada saat belajar termodinamika kalian akan menemui gabungan proses-

proses yang akan kembali ke keadaan semula atau siklus yang dinamakan Siklus 

Carnot. Siklus Carnot inilah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat 

mesin Carnot. 
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Siklus Carnot terdiri atas empat proses yaitu 2 proses adiabatis dan 2 

proses isotermis lihat Gambar 2.6. 

1. Proses A-B. Pada proses ini gas dikontakkan dengan tandon panas bersuhu T1 

melalui dasar silinder. Gas akan mengembang (berekspansi) secara isotermal 

pada suhu T1. Selama proses ini gas menyerap panas sebanyak Q1 dan 

melakukan kerja WAB dengan menaikkan piston ke atas. 

2. Proses B-C. Di sini dasar silinder yang semula dikontakkan pada tandon 

panas sekarang diberi dinding yang terisolasi secara termal. Gas kemudian 

dibiarkan mengembang (memuai) secara adiabatik (tidak ada panas yang 

keluar dari sistem). Selama proses ini suhu turun dari T1 menjadi T2 dan gas 

melakukan kerja sebanyak WBC yang ditunjukkan dengan naiknya piston. 

3. Proses C-D. Pada proses ini gas dikontakkan dengan tandon dingin bersuhu 

T2 melalui dasar silinder. Gas dimampatkan (dikompres) secara isotermal 

pada suhu T2. Selama proses ini gas akan membuang panas Q2 dan gas 

menerima kerja/usaha dari luar sebesar WCD. 

4. Proses D-A. Di sini dasar silinder kembali ditutup dengan dinding yang 

terisolasi secara termal. Gas kemudian dimampatkan secara adiabatik 

sehingga suhu gas naik dari T2 menjadi T1 dan menerima kerja dari luar 

sebanyak WDA yang ditunjukkan dengan turunnya piston. 
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2.5.4.2. Mesin Kalor 

Dari siklus Carnot di atas untuk kemudian dapat dibuat suatu mesin yang 

dapat memanfaatkan suatu aliran kalor secara spontan sehingga dinamakan mesin 

kalor. Perhatikan mesin kalor pada Gambar 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model Mesin Kalor 

Gambar 2.6 Grafik Siklus Carnot 

A→B 

B→C 

C→D 

D→A 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

T1 

T2 
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Sesuai dengan siklus carnot maka dapat dijelaskan prinsip kerja mesin 

kalor. Mesin kalor menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi T1 sebesar Q1. 

Mesin menghasilkan kerja sebesar W dan membuang sisa kalornya ke reservoir 

bersuhu rendah T2 sebesar Q2.    

2.5.4.3. Efisiensi Panas 

Efisiensi panas (ƞ) suatu mesin panas didefinisikan sebagai perbandingan 

kerja yang dilakukan oleh mesin itu dengan panas yang diserap selama 1 siklus. 

 𝜂 =
𝑊

𝑄1
=

𝑄1−𝑄2

𝑄1
= 1 −

𝑄2

𝑄1
 

Suatu mesin panas akan mempunyai efisiensi panas 100% jika Q2 = 0 

yaitu ketika tidak ada panas yang terbuang, seluruh panas yang diterimanya 

diubah menjadi kerja mekanik. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi karena sudah 

dibuktikan oleh Carnot bahwa mesin yang paling efisien(efisiensinya paling 

tinggi) adalah mesin Carnot yang mempunyai efisiensi : 

 𝜂 = 1 −
𝑄2

𝑄1
= 1 −

𝑇2

𝑇1
 

 Pada mesin Carnot jika kita ingin membuat efisiensi panas 100% maka 

T2 harus sama dengan nol. Ini tidak mungkin, tidak ada tandon yang suhunya 0 K. 

Kebanyakan tandon berada pada suhu kamar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

efisiensi mesin selalu lebih kecil dari 100%. Efisiensi mesin pada umumnya 

antara 20-40% (Surya, 1996:336). 

2.5.5. Hukum II Termodinamika 

Hukum I termodinamika menyatakan bahwa energi adalah kekal, tidak 

dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari 
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satu bentuk ke bentuk lainnya. Berdasarkan teori ini, kita dapat mengubah energi 

kalor ke bentuk lain sesuka kita asalkan memenuhi hukum kekekalan energi. 

Namun, kenyataannya tidak demikian. Energi tidak dapat diubah 

sekehendak kita. Misalnya, menjatuhkan sebuah bola besi dari suatu ketinggian 

tertentu. Pada saat bola besi jatuh, energi potensialnya berubah menjadi energi 

kinetik. Saat bola besi menumbuk tanah, sebagian besar energi kinetiknya berubah 

menjadi energi panas dan sebagian kecil berubah menjadi energi bunyi. Sekarang, 

jika prosesnya dibalik, yaitu bola besi dipanaskan sehingga memiliki energi panas 

sebesar energi panas ketika bola besi menumbuk tanah, mungkinkah energi ini 

akan berubah menjadi energi kinetik, dan kemudian berubah menjadi energi 

potensial sehingga bola besi dapat naik? Peristiwa ini tidak mungkin terjadi walau 

bola besi dipanaskan sampai meleleh sekalipun.  

Hal ini menunjukkan proses perubahan bentuk energi di atas hanya dapat 

berlangsung dalam satu arah dan tidak dapat dibalik. Proses yang tidak dapat 

dibalik arahnya dinamakan proses irreversibel. Proses yang dapat dibalik arahnya 

dinamakan  proses reversibel. 

Peristiwa di atas mengilhami terbentuknya hukum II termodinamika. 

Hukum II termodinamika membatasi perubahan energi mana yang dapat terjadi 

dan yang tidak dapat terjadi. Pembatasan ini dapat dinyatakan dengan berbagai 

cara, antara lain hukum II termodinamika dalam pernyataan aliran kalor: “Kalor 

mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan 

tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya”; hukum II 

termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor: “Tidak mungkin membuat 
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suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap 

kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar”. 

Pernyataan Carnot ini telah kita buktikan pada waktu kita membicarakan mesin 

Carnot. Kita tahu bahwa  walaupun mesin Carnot merupakan mesin yang 

efisiensinya paling tinggi, mesin ini tetap tidak mampu merubah seluruh panas 

yang diserapnya menjadi kerja/usaha (Surya, 1996:338). 

2.5.5.1. Mesin Pendingin 

Dari hukum II Termodinamika kita belajar bahwa sistem selalu 

mengalirkan panas dari tempat panas ke tempat dingin. Jika dilihat sepintas 

tampaknya tidak mungkin kita membuat mesin pendingin. Sebab mesin pendingin 

bertugas mengalirkan panas dari tempat dingin ke tempat panas (agar udara dalam 

tempat dingin itu bertambah dingin). Namun jika dianalisa lebih lanjut, hal ini 

mungkin terjadi jika kita memberikan kerja pada sistem. 

Mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah dan mengalirkannya pada 

suhu tinggi dinamakan mesin pendingin (refrigerator). Misalnya, pendingin 

rungan (AC) dan almari es (kulkas). Perhatikan Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Grafik Siklus Mesin Pendingin 
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Pada mesin pendingin proses pendinginan terjadi karena penguapan dari 

fluida yang dinamakan refrigerant. Contoh dari refrigerant adalah freon. Kita 

mungkin sering merasakan bahwa ketika lengan kita terkena air lalu ketika airnya 

menguap, bagian lengan ini akan terasa dingin. Jika penguapan terjadi lebih cepat 

seperti pada spriritus, maka rasa dingin akan bertambah. Freon mempunyai waktu 

penguapan yang sangat cepat sehingga mampu membuat benda menjadi sangat 

dingin. 

Sistem kerja mesin pendingin sedikit berbeda dengan mesin panas. Mesin 

panas menggunakan energi panas untuk menghasikan kerja dan mengeluarkan 

panas. Sedangkan pada mesin pendingin, kerja dari luar dibutuhkan untuk 

menjalankan kompresor yang menyebabkan panas mengalir dari daerah dingin ke 

daerah panas (Surya, 1996:342). 

 

2.6 Ketuntasan Belajar 

Menurut Rifa’i (2009:86), tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu 

dalam belajar memiliki beberapa peranan penting, yaitu: 

1. Memberikan arah pada kegiatan peserta didik. Pendidik mengarahkan peserta 

didik untuk pemilihan strategi dan jenis kegiatan yang tepat. Kemudian bagi 

peserta didik melakukan kegiatan belajar yang diharapkan mampu 

menggunakan waktu seefisien mungkin. 

2.  Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian 

pembinaan bagi peserta didik (remidial teaching). Pendidik akan mengetahui 
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seberapa jauh yang telah dikuasai dan mana yang belum dikuasai oleh peserta 

didik. 

3. Sebagai bahan komunikasi. Pendidik dapat mengkomunikasikan tujuan yang 

hendak dicapai kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

mempersiapkan diri dalam mengikuti proses belajar. 

Sementara menurut Bloom, sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2009:86), hasil 

belajar dibagi menjadi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil 

belajar dalam ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisi (analysis), sintesis 

(synthesis), dan penilaian (evaluation).  

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian hasil belajar dalam penelitian ini 

dibatasi pada ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi mengetahui, memamahami, 

menerapkan, menganalisis, menciptakan dan mengevaluasi. Penelitian ini 

menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman yang disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan siswa subjek penelitian. 

Standar Ketuntasan Belajar Minimal adalah tingkat pencapaian kompetensi 

dasar mata pelajaran oleh siswa per mata pelajaran. Ketuntasan belajar siswa 

untuk setiap mata pelajaran dirumuskan dalam suatu Standar Ketuntasan Belajar 

Minimal (SKBM) yang ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas, 

essensial, intake siswa dan sarana prasarana yang tersedia (Soehendro, 2007:7).  

Berdasarkan Rambu – Rambu Penetapan SKBM Direktorat Pendidikan 

Menengah Umum, setiap Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian (IP) 
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dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan belajar minimum, dan 

penetapannya harus memperhatikan : 

a. tingkat esensial (kepentingan) setiap IP terhadap KD dan KD terhadap 

Standar Kompetensi (SK), yang harus dicapai oleh siswa pada setiap 

semester/tahun pelajaran; 

b. tingkat kompleksitas (kesulitan dan kerumitan) setiap IP/KD yang harus 

dicapai oleh siswa; 

c. tingkat kemampuan (intake) rata-rata siswa pada sekolah yang bersangkutan; 

d. kemampuan sumberdaya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran 

pada masing-masing sekolah.  

Mulyasa (2009:254) menyebutkan bahwa terdapat kriteria ketuntasan belajar 

perorangan dan klasikal yaitu: 

a. Seorang siswa dikatakan telah tuntas belajar jika siswa tersebut telah 

mencapai skor minimal 65% atau nilai 65 

b. Suatu kelas dikatakan  telah tuntas belajar siswa jika terdapat 85% yang telah 

mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65% 

Jadi pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan tuntas apabila siswa 

mencapai skor 65% ke atas dan tuntas secara klasikal 85% ke atas. 

 

2.7 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir penelitian ini dapat dijelaskan dengan Gambar 2.9. 

Pembelajaran merupakan kegiatan pendidik menfasilitasi peserta didik untuk 
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mendapatkan pengetahuan. Dalam penelitian ini pembelajaran dimaksudkan untuk 

membelajarkan siswa tentang pokok bahasan Termodinamika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9  Hubungan media animasi dan LKS mandiri dalam pembelajaran 

Fisika  pokok bahasan Termodinamika 

Pada era teknologi informasi dan komunikasi guru dituntut untuk mampu 

memahami dan memanfaatkannya. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis 

komputer mengandung berbagai media yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan media animasi. Media 

animasi dapat membantu pembelajaran secara audio visual. Media animasi sangat 

menonjolkan unsur visualisasi (gambar) dan unsur imaji suara. Media animasi 

mampu membentuk suasana belajar yang menyenangkan. Penggunaan instrumen 

pendamping berupa LKS mandiri akan menambah keaktifan siswa dalam proses 

Pembelajaran Fisika pokok bahasan Termodinamika 

dengan media animasi dan LKS mandiri 

Menyusun 
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Media 
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(lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006) 
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pembelajaran. Menurut Leslie (2000: 4) lembar kerja siswa sangat efektif dalam 

menghadapi masalah, memastikan partisipasi kelas, dan meningkatkan interaksi 

siswa / guru. 

Peneliti merancang suatu pembelajaran dengan menggunakan media animasi 

dan didampingi LKS mandiri bagi setiap siswa. Penelitian ini untuk meneliti 

sejauh mana tingkat efektivitas pembelajaran Fisika yang dirancang oleh peneliti.  

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Peningkatan pemahaman siswa yang diberi pembelajaran dengan 

menggunakan media animasi dan LKS mandiri lebih tinggi dari siswa 

yang diberi pembelajaran tanpa media animasi dan LKS mandiri. 

2. Pencapaian ketuntasan secara individu maupun klasikal siswa yang 

diberi pembelajaran dengan menggunakan media animasi dan LKS 

mandiri. 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA N 2 Ungaran pada bulan Maret-April tahun 

2013. Subyek penelitian adalah kelas XI program IPA semester 2. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil dua kelas yang homogen sebagai subyek 

penelitian, yaitu satu kelas sebagai kelas kontrol (Kelas XI IPA 1) dan satu kelas 

lainnya sebagai kelas eksperimen (Kelas XI IPA 2). Yang sebelumnya kedua 

kelas tersebut telah diuji homogenitasnya. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran, 

sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman materi Fisika pokok bahasan 

Termodinamika, dan ketuntasan belajar siswa kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2 

SMA N 2 Ungaran. 

 

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran Fisika pada pokok bahasan termodinamika 

menggunakan media animasi dan LKS mandiri. Dalam penelitian eksperimen ini 
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variabel bebas dan variabel terikat sudah ditentukan oleh peneliti. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah Pretest-Posttest 

Control Group Design yaitu desain penelitian dengan membagi subyek penelitian 

menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dipilih setelah populasi diuji homogenitasnya 

terlebih dahulu. Kedua kelas kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan 

awal apakah ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

pretest yang baik bila nilai kelas eksperimen tidak berbeda secara siginifikan 

(Sugiyono, 2010: 113). Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perlakuan yang diberikan kepada siswa kelas eksperimen pada penelitian ini 

ada beberapa tahap antara lain : 

1) Tahap pendahuluan 

Tahap pendahuluan terdiri atas pemberian pretest materi Fisika pokok 

bahasan Termodinamika. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pemahaman siswa mengenai materi Fisika pokok bahasan Termodinamika. 

2) Tahap inti 

Pada tahap inti, peneliti memberikan pembelajaran Fisika pokok bahasan 

Termodinamika melalui media animasi dengan bantuan LKS mandiri. 

3) Tahap akhir 

Peneliti memberikan postest materi Fisika pokok bahasan Termodinamika. 

dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman terhadap materi Fisika 

pokok bahasan Termodinamika. 
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b. Kelas kontrol tidak mendapat perlakuan seperti kelompok eksperimen. Kelas 

kontrol diberi perlakuan pembelajaran Fisika tanpa media animasi dan LKS 

mandiri dalam proses pembelajaran. Namun kelas kontrol tetap mendapatkan 

pretest dan postest sebagaimana kelas eksperimen. Hal tersebut bertujuan 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi Fisika pokok bahasan 

Termodinamika. 

 

3.4 Alur Penelitian 

Penelitian eksperimen ini dilakukan menurut alur penelitian yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.1.  
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Pemberian postest materi  

 
Pemberian postest materi  

 

Pemberian materi pelajaran Fisika 

pokok bahasan Termodinamika 

dengan media animasi serta LKS 

mandiri. 

 

Pemberian materi materi Fisika 

pokok bahasan Termodinamika. 

tanpa media animasi dan LKS 

mandiri. 

 

Kelas Eksperimen 

Pemberian pretest materi  

 

Pemberian pretest materi  

 

Kelas Kontrol 

Gambar 3.1. Alur Penelitian 

Setelah diketahui hasil pretest dan postest dari kedua kelas, maka 

dapatlah diketahui pemahaman siswa terhadap materi Fisika pokok 

bahasan Termodinamika dengan menggunakan media animasi dan 

LKS mandiri dan siswa yang diajar tanpa media animasi dan LKS 

mandiri. . 

 



 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Metode dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data awal berupa data nilai ujian 

semester 1 siswa kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2 sebagai uji homogenitas 

sampel penelitian.  

3.5.2 Metode tes 

Metode tes digunakan untuk mengetahui pencapaian pemahaman materi 

pelajaran Fisika pokok bahasan Termodinamika. Bentuk tes yang digunakan 

adalah soal dengan bentuk pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban. Metode 

dan bentuk tes yang digunakan untuk mengetahui pencapaian pemahaman  

tentang materi Fisika pokok bahasan Termodinamika. 

 

3.6 Penyusunan Instrumen 

3.6.1 Tes (Pretest dan Postest) 

Instrumen tes digunakan untuk mengukur pemahaman materi Fisika pokok 

bahasan Termodinamika secara kognitif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Instrumen tes diujicobakan terlebih dahulu. Analisis terhadap hasil uji coba 

instrumen tes meliputi: 

3.6.1.1 Validitas Isi Tes  

Untuk instrumen yang berbentuk tes atau berupa soal-soal, pengujian 

validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 

materi pelajaran yang telah diajarkan. Menurut Sugiyono (2010: 182), secara 

teknis pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi 
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instrumen, atau matrik pengembangan instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat 

variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) 

pertanyaan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu 

maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. 

3.6.1.2 Reliabilitas 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen penelitian 

adalah rumus K-R 21. Rumus tersebut digunakan untuk mencari reliabilitas soal-

soal pretest dan posttest. 
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k

k
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Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

r  = banyaknya butir soal 

M = skor rata-rata 

Vt = Varians total 

 Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r11> r tabel product moment maka item 

soal yang diuji bersifat reliabel. 

 Setelah dilakukan uji coba terhadap soal-soal pretest-postest, didapatkan 

harga reliabilitas soal pretest-postest sebesar 0,803. Harga reliabilitas tabel 

product moment dengan taraf signifikansi 5% dengan jumlah peserta 20 adalah 

0,44. Karena r11(0,89)> r tabel product moment (0,44), maka dapat disimpulkan 
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bahwa soal-soal pretest-postest tersebut reliabel. Hasil dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

3.6.1.3 Tingkat kesukaran 

 Soal yang diujikan harus diketahui taraf kesulitannya. Menurut Arikunto 

(2006: 208), rumus mencari P (tingkat kesukaran) adalah: 

JS

B
P   

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh peserta  

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut : 

30,000.0  P  adalah soal sukar 

70,030,0  P adalah soal sedang 

00,170,0  P adalah soal mudah  

Hasil uji coba soal pretest-postest menunjukkan bahwa indeks kesukaran 

soal-soal pretet-postest berada pada kategori mudah sampai sukar. Hasil dapat 

dilihat pada Lampiran 4. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Indeks Kesukaran Soal-Soal Pretest-Postest 

Indeks Kesukaran Nomor Soal 

Sukar 5, 13, 14 

Sedang 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 

25, 27, 28, 29 

Mudah 1, 3, 10, 17, 20, 22, 26, 30 
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3.6.1.4 Daya Beda Soal 

Soal yang diujikan harus diketahui daya beda soalnya. Menurut Arikunto 

(2006: 213), rumus mencari daya beda soal adalah sebagai berikut: 

 𝐷𝑃 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan: 

DP =  Indeks diskriminasi 

JA   =  banyaknya peserta kelompok atas 

JB =  banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

Menurut Arikunto (2006: 218), daya pembeda diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

0,00 <DP ≤0,19  tidak dipakai/ dibuang 

0,19  <DP  ≤ 0,29 soal diperbaiki 

0,29  <DP  ≤ 0,39  soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

0,39  <DP  ≤1,00  soal diterima baik 

Setelah dilakukan uji coba terhadap soal-soal pretest-postest, terdapat 

sepuluh soal yang perlu diperbaiki, yaitu nomor 1, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19 dan 

23. Hasil dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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3.7 Analisis Data Penelitian 

3.7.1. Uji Kesamaan Dua Varians Awal 

Dalam penelitian ini terdapat dua kelas yang seluruhnya digunakan 

sebagai sampel penelitian. Sebelum diberi perlakuan apapun oleh peneliti, kedua 

kelas IPA tersebut harus diuji homogenitasnya terlebih dahulu. Uji homogenitas 

dilakukan terhadap nilai ulangan semester sebelumnya yaitu semester 1 tahun 

pelajaran 2012/2013. Dalam perhitungan homogenitas diperlukan hipotesis 

statistik, yaitu : 

Ho : σ1
2
 = σ2

2 

Ha : 
2

2

2

1  
 

Menurut Sudjana (2005 : 250), rumus yang digunakan untuk menguji 

homogenitas adalah sebagai berikut : 

           𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Jika Fhitung ≤ F1/2 α (V1, V2) dengan α = 5%, berarti kedua kelas mempunyai 

varians yang sama dengan : 

V1 = n1-1 (dk pembilang) 

V2 = n2-1 (dk penyebut) 

Dengan peluang  0,95 ( α = 5% ), dk pembilang = 35 dan dk penyebut = 35 

diperoleh F = 1,96. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F = 1,31. Karena 

Fhitung < Ftabel, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan rata – rata 

keadaan awal yang signifikan dari kedua kelas tersebut. Dengan kata lain varians 
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sampel populasi dari penelitian ini homogen. Hasil dapat dilihat pada Lampiran 

17. 

3.7.2. Uji Normalitas untuk hasil pretest dan posttest 

Normalitas dapat diuji dengan chi kuadrat. Dalam perhitungan chi kuadrat, 

diperlukan hipotesis statistik, yaitu: 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi  normal 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam uji chi kuadrat adalah 

sebagai berikut : 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendahnya; 

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelasnya; 

3) Menghitung rata-ratanya dan simpangan baku; 

4) Membuat tabel data ke dalam interval kelasnya; 

5) Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus : 

s

xx
Z i


 1  

6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel daftar distribusi standar; 

7) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva normal, kemudian 

menghitung harga chi kuadrat. Menurut Sudjana (2005: 273), untuk 

menghitung harga chi kuadrat digunakan rumus : 

 

i

ii

E

EO
X

2

2 
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Keterangan : 

X
2
 = nilai X

2
 hasil perhitungan 

Oi  = nilai-nilai yang tampak pada hasil penelitian 

Ei  = nilai-nilai yang diharapkan 

8) Membandingkan harga nilai chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel 

dengan taraf signifikan 5%. Bila harga chi kuadrat hitung lebih kecil daripada 

harga chi kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. 

Hasil dapat dilihat di Lampiran 19 dan Lampiran 21. 

3.7.3. Uji hipotesis penelitian (gain ternormalisasi/peningkatan pemahaman) 

Menurut Hake (1998: 3), rumus uji gain ternormalisasi adalah sebagai 

berikut: 

  𝑔 =
% 𝑠𝑓  −% 𝑠𝑖 

100−% 𝑠𝑖 
 

Keterangan: 

 𝑠𝑖 = skor rata-rata tes awal 

 𝑠𝑓 =skor rata-rata tes akhir 

Kriteria faktor gain : 

Tinggi apabila  g  ≥ 0,7 atau dinyatakan dalam persen g ≥70 

Sedang apabila 0,3 ≤  𝑔 < 0,7 atau dinyatakan dalam persen30 ≤ g < 70 

Rendah apabila  𝑔 < 0,3 atau dinyatakan dalam persen g < 30 

Pada penelitian ini diperoleh kelas eksperimen 0,58 (sedang), sedangkan 

kelas kontrol 0,29 (rendah). Ini berarti peningkatan pemahaman dari kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil dapat dilihat di 

Lampiran 23. 
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3.7.4. Uji Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar dari masing-masing kelompok dapat diuji dengan 

rumus: 

            

Keterangan: 

µo = rata–rata batas ketuntasan belajar  

s = standard deviasi 

n = banyaknya siswa 

x = rata–rata nilai yang diperoleh 

Kelas telah mencapai ketuntasan belajar jika t (hitung) > t tabel. Dengan taraf 

signifikan  = 5%, dk = (n-1) (Sudjana 2005: 227). 

Masing-masing kelompok eksperimen selain dihitung ketuntasan belajar 

individu juga dihitung ketuntasan belajar klasikal (keberhasilan kelas). Menurut 

Mulyasa (2007:254) keberhasilan kelas dapat dilihat dari sekurang-kurangnya 

85% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut telah mencapai ketuntasan 

individu. Hasil dapat dilihat di Lampiran 24. 

3.7.5 Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 

Persentase ketuntasan belajar dari masing-masing kelompok dapat 

diketahui dengan rumus:   

% =  
jumlah siswa dengan nilai > 70

jumlah siswa
 x 100% 

Kriteria: Tuntas jika %  85% dan tidak tuntas jika % < 85% (Mulyasa, 2007: 

254).
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi lapangan 

untuk memperoleh data dengan teknik tes. Data diperoleh setelah dilakukan suatu 

pembelajaran yang dibedakan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

Setelah gambaran pelaksanaan penelitian dijelaskan dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis menggunakan berbagai uji yang sesuai. Penelitian tentang pembelajaran 

Fisika menggunakan media animasi dan LKS mandiri dengan pokok bahasan 

Termodinamika ini memberikan data sebagai berikut : 

4.1.1 Pelaksanaan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan media animasi yang sudah ada. 

LKS mandiri disusun oleh peneliti dengan memperhatikan pedoman pembuatan 

LKS. LKS mandiri yang digunakan juga dirancang sesuai dengan media animasi 

yang dipakai. LKS mandiri tersebut berisi tata cara penggunaan media animasi 

dalam proses pembelajaran. 

Media animasi dan LKS mandiri ini digunakan dalam proses pembelajaran 

Fisika. Proses pembelajaran menggunakan ruang laboratorium komputer agar tiap 

siswa menghadapi komputer masing-masing. Proses pembelajaran seperti ini 

membuat siswa lebih aktif dan memahami materi yang disampaikan. 
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4.1.2 Pemahaman  Siswa 

Sebelum data yang diperoleh dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data. Pengujian normalitas data diuji dengan chi kuadrat dengan 

kriterianya adalah terima hipotesis nol bahwa populasi terdistribusi normal jika 

x
2

hitung < x
2
tabel. Hasil uji normalitas data peningkatan pemahaman materi Fisika  

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Uji Normalitas Data Hasil Penelitian 

Eksperimen Pretest Postest 

x
2

hitung 7,2971 7,6101 

x
2

tabel 7,8147 7,8147 

Jadi data terdistribusi Normal Normal 

Kontrol Pretest Postest 

x
2

hitung 1,6105 4,466 

x
2

tabel 7,8147 7,8147 

Jadi data terdistribusi Normal Normal 

 

Peningkatan pemahaman siswa terhadap materi Fisika  pokok bahasan 

Termodinamika dilihat berdasarkan hasil belajar kognitif siswa dengan 

membandingkan hasil pretest dan postest kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Hasil pretest dan posttest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Kognitif Siswa 

No Hasil Tes 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 Nilai Terendah 40 65 40 50 

2 Nilai Tertinggi 65 85 60 80 

3 Nilai Rata-Rata 48,61 78,33 48,33 63,19 

4 Peningkatan (Uji Gain) 0,58 (sedang) 0,29 (rendah) 

 

43 



 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 pada kolom nilai pretest, nilai terendah, nilai 

tertinggi dan nilai rata-rata pada kelas eksperimen berturut-turut sebesar 40; 65 

dan 48,61. Sedangkan pada kelas kontrol, nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai 

rata-rata pada kelas kontrol berturut-turut sebesar 40; 60 dan 48,33. Jika dilihat 

dari nilai rata-rata kedua kelas maka diperoleh bahwa hasil pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. 

Tabel 4.2 juga menunjukkan data hasil posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai rata-rata pada kelas eksperimen 

berturut-turut sebesar 65; 85 dan 78,33. Adapun nilai terendah, nilai tertinggi dan 

nilai rata-rata pada kelas kontrol berturut-turut sebesar 50; 80 dan 63,19. Nilai 

rata-rata postest dari kedua kelas memperlihatkan bahwa hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai perbedaan yang signifikan. Perbedaan 

yang signifikan tersebut ditunjukkan oleh data Uji Gain pada Tabel 4.2. Melalui 

uji gain ternormalisasi, peningkatan pemahaman kelas eksperimen sebesar 0,58 

(sedang) dan kelas kontrol sebesar 0,29 (rendah).  

4.1.3 Ketuntasan Belajar Siswa 

Keefektifan pembelajaran Fisika pokok bahasan Termodinamika 

menggunakan media animasi dan LKS mandiri tidak hanya dilihat dari hasil 

belajar kognitif siswa. Ketuntasan belajar siswa secara individu dan klasikal juga 

menentukan keefektifan pembelajaran.  
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4.1.3.1  Uji Ketuntasan Belajar 

Pengujian hipotesis ketuntasan belajar ini menggunakan uji satu pihak 

kanan. Ho ditolak jika thitung  >  ttabel dengan dk dari kriteria penolakan Ho adalah  

n-1. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Ketuntasan Belajar 

Kelas Jumlah dk thitung ttabel Keterangan 

Eksperimen 36 35 8,05 2,03011 Tuntas Belajar 

Kontrol 36 35 -4,98 2,03011 Tidak Tuntas Belajar 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa thitung  pada kelas eksperimen 

berada didaerah penolakan Ho, maka kelas eksperimen dikatakan tuntas belajar. 

Sedangkan thitung  pada kelas kontrol berada didaerah penerimaan Ho, maka kelas 

kontrol dikatakan tidak tuntas belajar. 

4.1.3.2 Presentase Ketuntasan Belajar klasikal Siswa 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil presentase ketuntasan belajar klasikal pada kelas 

eksperimen dan kontrol. Kriteria ketuntasan belajar klasikal dicapai jika %  85% 

dan tidak tuntas jika % < 85% (Mulyasa, 2007: 254). 

Tabel 4.4 Presentase Ketuntasan Belajar pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pada kelas eksperimen mencapai batas 

ketuntasan klasikal 85%, sedangkan kelas kontrol tidak tuntas secara klasikal. 

  

Kelas n 𝒙 Presentase Ketuntasan klasikal 

Eksperimen 36 34 94 % 

Kontrol 36 9 25 % 
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4.2 Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain Pretest-

Posttest Control Group Design  yaitu desain penelitian dengan membagi subyek 

penelitian menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen yaitu  kelas yang diberi pembelajaran dengan menggunakan media 

animasi dan LKS mandiri, sedangkan  kelas kontrol yaitu kelas yang diberi 

pembelajaran tanpa bantuan media animasi dan LKS mandiri.  

Pretest diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol diawal 

penelitian untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi Fisika dan pokok 

bahasan Termodinamika. Pemahaman tersebut diukur dari hasil pretest yang 

merupakan hasil belajar kognitif siswa. Hasil penelitian menujukkan nilai rata-rata 

kelas eksperimen sebesar 48,61 dan nilai rata-rata  kelas kontrol sebesar 48,33. 

Dengan demikian pemahaman awal siswa pada kelas eksperimen dan kontrol 

tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Selain itu, uji kesamaan dua rata-

rata menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen dan  kelas kontrol.  

Setelah diberi perlakuan, postest diberikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi Fisika pokok 

bahasan Termodinamika. Pemahaman siswa kelas eksperimen berbeda dengan 

kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 

78,33 dan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 63,19. Berdasarkan analisis data 

hasil penelitian, peningkatan pemahaman siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

dibanding kelas kontrol. Hasil uji gain ternormalisasi menunjukkan bahwa harga 
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gain kelas eksperimen sebesar 0,58 (sedang) dan kelas kontrol sebesar 0,29 

(rendah). Dari hasil uji gain ternormalisasi, peningkatan pemahaman kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (0,58 > 0,29).  

Dalam penelitian ini, pemahaman diukur dari hasil belajar kognitif siswa. 

Media animasi dan LKS mandiri terbukti dapat meningkatan pemahaman siswa 

terhadap materi Fisika.  

Dengan menggunakan uji ketuntasan belajar yang menetapkan nilai 70 

sebagai nilai batas tuntas rata-rata hasil belajar kognitif siswa terlihat bahwa kelas 

eksperimen mencapai batas tuntas sedangkan kelas kontrol tidak mencapai batas 

tuntas. Nilai 70  sebagai batas tuntas dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan 

kriteria ketuntasan belajar perorangan dengan mempertimbangkan kompleksitas, 

esensial, intake siswa serta sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi sekolah 

penelitian.  

Ketuntasan belajar secara klasikal dikatakan tercapai jika terdapat minimal 

85% siswa yang mencapai batas tuntas minimal 65% ( Mulyasa, 2009: 254). Hasil 

presentase ketuntasan belajar secara klasikal pada kelas eksperimen 94%, 

sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal pada kelas kontrol 25%. Hal ini 

berarti kelas eksperimen pada penelitian ini dapat dikatakan tuntas secara klasikal 

karena mencapai ketuntasan belajar klasikal minimal 85%.  

Berdasarkan uraian diketahui bahwa peningkatan pemahaman siswa kelas 

eksperimen terhadap materi Fisika pokok bahasan Termodinamika lebih tinggi 

dibanding peningkatan pemahaman siswa pada kelas kontrol. Kelas eksperimen 

mencapai ketuntasan belajar baik secara individu maupun klasikal, sedangkan 
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kelas kontrol tidak mencapai ketuntasan belajar baik secara individu maupun 

klasikal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran  Fisika pokok 

bahasan Termodinamika dengan media animasi dan LKS mandiri efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

animasi dan LKS mandiri pada siswa SMA : 

1. Peningkatan pemahaman materi Fisika pokok bahasan Termodinamika 

untuk siswa kelas eksperimen sebesar 0,58 (sedang) lebih tinggi dari siswa 

kelas kontrol sebesar 0,29 (rendah). 

2. Kelas eksperimen dapat mencapai ketuntasan belajar secara individu dan 

klasikal. 

 

5.2. Saran 

Setelah membuat kesimpulan, peneliti memberikan saran-saran untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran Fisika dalam pokok bahasan 

Termodinamika dengan media animasi dan LKS mandiri. Adapun saran-saran 

tersebut antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti pengaruh pembelajaran Fisika 

dalam pokok bahasan  Termodinamika dengan media animasi dan LKS 

mandiri pada aspek afektif dan psikomotorik siswa. 
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2. Pembelajaran Fisika dengan media animasi dan LKS mandiri perlu 

diterapkan oleh guru-guru di Indonesia, sehingga siswa dapat memahami 

konsep materinya dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. 
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Kisi-Kisi Uji Coba Soal Pretest dan Posttest 

 
Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok  : Termodinamika 

Kelas/Semester : XI IPA/ II 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Jumlah Soal  : 30 

 

  

 

KD & 
 Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 JUMLAH 

3.2 Menganalisis 

perubahan keadaan 

gas ideal dengan 

menerapkan hukum 

termodinamika 

 Mendeskripsikan usaha, 

kalor, dan energi dalam 

berdasarkan hukum utama 

termodinamika 

 Menganalisis proses gas 

ideal berdasarkan grafik 

tekanan-volume (P-V) 

 Mendeskripsikan prinsip 

kerja mesin Carnot 

3, 20, 22, 

24 

2, 6, 9, 

12, 16, 

29 

5, 11, 13, 

14, 19 

4, 7 

- - 30 soal 10 25 21 8, 18 

30 1,17 23, 26, 

27, 28 

15 

 

Keterangan : 

C1 : Soal Ingatan   C3 : Soal Aplikasi   C5 : Soal Sintesis 

C2 : Soal Pemahaman   C4 : Soal Analisa   C6 : Soal Evaluasi 

Aspek yang dinilai 

Lampiran 1 
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Soal Uji Coba Pretest dan Posttest 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulis nomor dan nama Anda pada lembar jawaban yang disediakan 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum Anda bekerja 

3. Kerjakanlah soal anda pada lembar jawaban 

4. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien 

5. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas 

 

 

1. Mesin berikut ini menggunakan prinsip 

siklus carnot, kecuali.... 

a. Mesin uap 

b. Mesin diesel 

c. Mesin bensin 

d. Mesin jet 

e. Mesin jahit 

 

2. Suatu sistem mengalami proses 

adiabatis. Pada sistem dilakukan usaha 

100 J. Jika perubahan energi dalam 

sistem adalah ΔU dan kalor yang diserap 

ΔQ, maka …. 

a. ΔU = 100 J 

b. ΔU = 10 J 

c. ΔU = 0 

d. Q = 100 J 

e. ΔU + Q = -100 J 

 

3. Sistem mengalami proses isokhorik, 

maka …. 

a. suhu tetap 

b. energi dalam tetap  

c. tekanan sistem tetap 

d. energi dalam sistem sama dengan nol 

e. usaha yang dilakukan oleh atau pada 

sistem sama dengan nol 

 

4. Jika pada sebuah sistem diberikan 

sejumlah kalor, maka pada sistem 

tersebut akan terjadi : 

 1. kalor tersebut akan diubah 

sebelumnya menjadi usaha secara 

spontan. 

 2. suhu sistem akan naik karena 

sistem melakukan usaha sebesar 

kalor tersebut. 

 3. sistem tidak melakukan usaha 

sehingga suhu sistem tetap. 

 4. suhu sistem akan naik jika usaha 

yang dilakukan sistem lebih kecil 

dibandingkan kalor yang masuk. 

 Pernyataan yang benar adalah .... 

 a. 1 dan 2  

 b. 1 dan 3  

 c. 3 dan 4 

 d.   4 

 e.   1,3 dan 4 

 

5. Dalam suatu tabung terdapat 1 kg gas 

nitrogen dan suhu mula-mula 18
o
C 

dinaikan menjadi 98
o
C melalui proses 

isobarik. Besar perubahan energi dalam 

yang terjadi adalah …(Mr nitrogen=25). 

a. 2,6 x 10
4
 J 

b. 3,6 x 10
4
 J 

c. 4,6 x 10
4
 J 

d. 5,6 x 10
4
 J 

e. 6,6 x 10
4
 J 

 

6. Hukum I Termodinamika dinyatakan 

dengan persamaan …. 

a. Q = ΔU + W 

b. ΔU = Q + W 
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c. W = Q + ΔU 

d. Q = ΔV/W 

e. W = Q/ ΔV 

 

7.  Jika volume gas ideal diperbesar dua 

kali semula dan ternyata energi 

dalamnya menjadi empat kali semula, 

maka tekanan gas tersebut menjadi ... 

 

8.   

 

 

 

 

 

 

 

Suatu gas ideal mengalami proses 

seperti gambar diatas. Besar usaha 

yang dilakukan oleh gas pada proses A 

ke B adalah …. 

a. 1,4 x 10
-5

 J 

b. 2,4 x 10
-5

 J 

c. 3,4 x 10
-5

 J 

d. 4,4 x 10
-5

 J 

e. 4,9 x 10
-5

 J 

 

9. Berikut ini pernyataan yang berkaitan 

dengan proses termodinamika. 

1) pada isokhoris, gas tidak melakukan 

usaha 

2) pada isobarik, gas melakukan usaha 

3) pada isotermal, energi dlaam gas 

berubah 

4) pada adiabatik, gas selalu 

melakukan usaha 

Pernyataan yang tepat adalah nomor ….  

a. 1) dan 2) 

b. 1), 2) dan 3) 

c. 1) dan 4) 

d. 2, 3) dan 4) 

e. 3) dan 4) 

 

10. Proses gas ideal yang berdasarkan 

grafik tekanan-volume (P-V) di bawah 

ini, adalah.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Isokhorik 

b. Isobarik 

c. Isotermik 

d. Adiabatik 

e. Diatermik 

 

11. Jika 5 mol gas ideal yang suhunya 

27
o
C memuai secara isothermal dari 

0,5 m
3
menjadi 1m

3
, maka besar usaha 

yang dilakukan gas adalah …. 

a. 3.184 J 

b. 4.184 J 

c. 4.189 J 

d. 4.282 J 

e. 5.184 J 

 

12. Sebuah tangki berisi 5,5 kg gas 

karbondioksida dengan tekanan 4 atm. 

Jika gas karbondioksida itu dipompa 

keluar kemudian diganti dengan      5 

kg gas oksigen pada suhu yang sama, 

maka tekanannya menjadi ... 

a. 1 atm 

b. 2 atm 

c. 3 atm 

 

d. 4 atm 

e. 5 atm 

 

a. 0,25 

b. 0,5 

c. tetap 

 

d. 2 

e. 4 

 

 

V 

1 

2 

0 

P1 

P2 

P 

B 

(1) 

200 
A 

V (L) 

(3) 

(2) 
400 

100 

4 2 

P (kPa) 
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13. Suatu gas ideal mula-mula volumenya 

2 liter, kemudian diberi kalor sebesar 

500 Joule sehingga volumenya menjadi 

4 liter. Jika proses berlangsung secara 

isobarik dengan tekanan      2 x 10
5
 

N/m
2
, maka ... 

a. tekanan akan turun 

b. energi dalam naik 100 Joule 

c. usahanya 300 Joule 

d. energi dalamnya tetap 

e. kalor yang diserap diubah semuanya 

menjadi usaha 

 

14. Sebanyak 2,4 mol gas oksigen (O2) 

pada 47˚C dimampatkan melalui proses 

adiabatik, sehingga suhu mutlaknya 

meningkat menjadi empat kali semula. 

Hitung besar usaha yang harus 

diberikan pada gas....(R=8,31 J/mol.K) 

a. 1,87473 J 

b. 18,7473 J 

c. 187,473 J 

d. 1874,73 J 

e. 0,1874 J 

 

15. Berikut ini pernyataan yang berkaitan 

dengan siklus carnot. 

1) Pada siklus carnot gas berubah 

dengan volum, tekanan dan suhu ke 

keadaan semula 

2) Terdapat mesin yang lebih efisien 

dari mesin idealnya carnot 

3) Efisiensi mesin selalu lebih besar 

dari 100% 

4) Siklus carnot terdiri dari 2 siklus 

isotermik dan 2 siklus adiabatik 

Pernyataan yang tepat adalah nomor 

….  

a. 1) dan 2) 

b. 1), 2) dan 3) 

c. 1) dan 4) 

d. 2, 3) dan 4) 

e. 3) dan 4) 

16. Sebuah tangki yang volumenya 150 

liter berisi 6,25 kg udara pada tekanan 

2,5 atm. Supaya tekannya menjadi 2 

atm, udara harus dikeluarkan dari 

tangki sebesar ... kg. 

a. 0,50 

b. 0,75 

c. 1,0 

 

d. 1,25 

e. 1,50 

 

 

17. Sebuah mesin mempunyai efisiensi 

maksimum 40%. Bila mesin itu bekerja 

pada reservoir suhu tinggi 227 
o
C, 

maka suhu uap yang dibuang di dalam 

reservoir suhu rendah adalah ... 

a. 27 
o
C 

b. 127 
o
C 

c. 300 
o
C 

 

d. 327 
o
C 

e 627 
o
C 

 

 

18. Suatu gas ideal mengalami proses 

siklus seperti pada diagram P-V 

berikut. Kerja yang dihasilkan pada 

proses siklus ini adalah …. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. 200 kJ 

 b. 400 kJ 

 c. 600 kJ 

 d. 800 kJ 

e. 1000 kJ  

 

19. Gas yang volumenya 35 liter 

dipanaskan dengan tekanan tetap 

sehingga volumenya menjadi 50 liter. 

Jika tekanan mula-mula 1,75 x 10
5 

Pa, 

maka berapa besar usaha yang 

dilakukan gas tersebut.... 

a. 2652 J 

b. 2526 J 

c. 2625 J 

d. 26,25 J  

e. 0,2625 J 

 

 

d 

a 

c 

b 

4 2 

3 

1 

0 

P(10
5
 Pa) 

V (m
3
) 
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20. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada 

suhu tetap volume gas berbanding 

terbalik dengan tekanan yang 

diberikan, disebut.... 

a. isobarik 

b. isokhorik 

c. isotermik 

d. adiabatik 

e. benar semua 

 

21. Grafik P –V dari sebuah mesin Carnot 

terlihat seperti gambar berikut!  

 

 

 

  

Jika mesin menyerap kalor 800 J, maka 

usaha yang dilakukan adalah ... 

a. 105,5 J 

b. 252,6 J 

c. 336,6 J 

d. 466,7 J 

e. 636,7 J 

22. Hukum I Termodinamika menyatakan 

bahwa …. 

a. kalor tidak dapat masuk ke dan 

keluar dari suatu sistem. 

b. energi adalah kekal 

c. energi dalam adalah kekal 

d. suhu adalah tetap 

e. sistem tidak mendapat usaha dari 

luar 

 

23. Sebuah mesin memiliki efisiensi 50%. 

Jika suhu reservoir tingginya 800 K, 

berapa suhu reservoir rendahnya.... 

24. Menurut Hukum Termodinamika I, 

kalor (Q) bernilai positif jika.... 

a. Energi dalam sistem berkurang 

b. Sistem melakukan kerja 

c. Sistem menerima kerja 

d. Sistem memberikan panas 

e. Sistem menerima panas 

 

25. Perhatikan gambar di bawah. 

Pada proses BC terjadi.... 

a. Gas mengembang secara isotermik 

b. Gas mengembang secara adiabatik 

c. Gas dimampatkan secara isotermik 

d. Gas dimampatkan secara adiabatik 

e. Gas dimampatkan secara isokhorik 

 

26. Sebuah mesin Carnot yang 

menggunakan reservoir suhu tinggi 

dengan suhu 627 
o
C dan efisiensi 30%, 

mempunyai reservoir suhu rendah 

bersuhu ... 

 

27.  Sebuah reservoir bersuhu tinggi 600 

K, menyerap kalor sebesar 600 J. Jika 

reservoir suhu rendahnya 400 K, 

berapa usaha yang dilakukan oleh 

benda tersebut.... a. 800 K 

b. 700 K 

c. 600 K 

d. 500 K 

e. 400 K 

a. 270 K 

b. 439 K 

c. 627 K 

d. 630 K 

e. 900 K 

a. 200 J 

b. 300 J 

c. 400 J 

d. 500 J 

e. 600 J 

D 

Q2 T2 

C 

p 

A 

Q1 

B 

T1 

V 
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28. Sebuah mesin pembangkit listrik 

memiliki suhu reservoir tinggi pada 

500˚C dan reservoir dingi 50˚C. 

Berapakah efisiensi maksimum secara 

teoritis.... 

a. 38 % 

b. 48 % 

c. 58 % 

d. 68 % 

e. 78 % 

 

29. Jika suatu sistem gas ideal mnegalami 

pemuaian secara isotermik, maka.... 

a. Kenaikan energi dalam sistem gas 

itu sama dengan nol 

b. Tidak terjadi perubahan volum 

c. Tidak terjadi pertukaran kalor antara 

sistem gas itu dengan 

lingkungannya. 

d. Usaha yang dilakukan gas sama 

dengan nol 

 

30. Pada siklus carnot terjadi beberapa 

proses termodinamika, kecuali.... 

a. Kompressi adiabatik 

b. Kompressi isobarik 

c. Ekspansi isotermik 

d. Ekspansi adiabatik 

e. Kompressi isotermik 
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Jawaban Uji Coba Soal Pretest dan Posttest 

 

1. E 

2. E 

3. E 

4. D 

5. E 

6. A 

7. D 

8. A 

9. A 

10. A 

11. E 

12. E 

13. B 

14. D 

15. C 

 

 

 

 

 

 

16. D 

17. A 

18. B 

19. C 

20. C 

21. D 

22. B 

23. E 

24. E 

25. B 

26. D 

27. A 

28. C 

29. A 

30. B

60 



 

 

Lampiran 4 



 

 

Reliabilitas Instrumen Soal Tes (Uji Coba) 
  

                 

                 Mencari reliabilitas menggunakan Rumus K-R. 21; 

       

 
 

                

                 

                 

                 r11 = Reliabilitas Instrumen 

         k = Jumlah butir soal 

          M = Skor rata-rata 

           Vt = total variance 

           1. Varian Total 

              

 
 

                

                 

                 

        

 
 

 

 

       

   7129 

 

 
 

349 

       
Vt = 20 

       20 

       
Vt = 54,682 

           
                            2. Skor Rata-Rata 

            

                 
M = 

∑Y 
= 

349 
= 17,45 

       N 20 

       
     

            3.  Perhitungan reliabilitas instrument tes menggunakan rumus K-R. 21 : 

 

                 
r11 

 

= 
 

20 
 

 1 - 44,50 

     20 - 1 

 

1093,632 

     
                 r11 = 1,010 

           
           Untuk a = 5% dan jumlah peserta n =20, maka r tabel = 0,361 

   
Karena r 11 > r tabel product moment, maka instrumen tesnya reliabel 
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Daya Pembeda Soal Tes 

               Formula : 

             

 
 

                             

               

               Kriteria 

             Soal dengan DP = 0,00 soal sangat jelek 

   Soal dengan 0,00 < DP ≤ 0,19 = soal tidak dipakai/ dibuang (DB) 

  Soal dengan 0,20 ≤ DP ≤ 0,29 = soal diperbaiki (DP) 

   Soal dengan 0,30 ≤ DP ≤ 0,39 = soal diterima tetapi perlu diperbaiki (DTP) 

Soal dengan 0,40 ≤ DP ≤ 1,00 = soal diterima baik (DT) 

               
               Berikut ini adalah contoh penghitungan daya pembeda soal nomor 2 

 untuk soal yang lain menggunakan rumus yang sama 

    
    

           BA = 10,00 

         JA = 10,00 

         BB = 2,00 

         JB = 10,00 

         

               
DP = 

10,00 
₋ 

2,00 
= 1 ₋ 0,2 = 0,8 

    10,00 10,00 

    
           

    Daya pembeda soal adalah 0,8 maka soal tersebut DT (Diterima Baik) 

 

B

B

A

A

J

B

J

B
DP 
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Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Tes (Uji Coba) 

                     Rumus 

                    

 
 

                    

                     

                     

                     

                     P :  Tingkat Kesukaran 

            B : Jumlah siswa yang menjawab benar 

       JS : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

        

                     Kriteria 

                  

                     Rentang Tingkat Kesukaran Kriteria 

     0,00 < P < 0,30 Susah 

     0,30 < P < 0,70 Sedang 

     0,70 < P < 1,00 Mudah 

     

                     

                     
Berikut ini contoh perhitungan tingkat kesukaran soal nomor satu, untuk soal yang 

lainnya,menggunakan rumus yang sama 

                     
No Kode Skor No Kode Skor 

 1 IPA-01 1 1 IPA-11 1 

 2 IPA-02 1 2 IPA-12 0 

 3 IPA-03 1 3 IPA-13 1 

 4 IPA-04 1 4 IPA-14 1 

 5 IPA-05 1 5 IPA-15 1 

 6 IPA-06 1 6 IPA-16 1 

 7 IPA-07 1 7 IPA-17 1 

 8 IPA-08 1 8 IPA-18 1 

 9 IPA-09 1 9 IPA-19 1 

 10 IPA-10 1 10 IPA-20 0 

 Jumlah 10 Jumlah 8 

 

                     
P = 

10 + 8 

           20 

           

  

= 0,90 

               
Berdasarkan kriteria, soal nomor  1 mudah 

JS

B
P
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Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok  : Termodinamika 

Kelas/Semester : XI IPA/ II 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Jumlah Soal  : 20 

 

  

 

KD & 
 Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 JUMLAH 

3.2 Menganalisis 

perubahan keadaan 

gas ideal dengan 

menerapkan hukum 

termodinamika 

 Mendeskripsikan usaha, 

kalor, dan energi dalam 

berdasarkan hukum utama 

termodinamika 

 Menganalisis proses gas 

ideal berdasarkan grafik 

tekanan-volume (P-V) 

 Mendeskripsikan prinsip 

kerja mesin Carnot 

2, 11, 13, 

14 

1, 5, 6, 

19 

4, 8 3 

- - 20 soal 

7 15 12 10 

20  16, 17, 18 9 

Keterangan : 

C1 : Soal Ingatan   C3 : Soal Aplikasi   C5 : Soal Sintesis 

C2 : Soal Pemahaman   C4 : Soal Analisa   C6 : Soal Evaluasi 

Aspek yang dinilai 
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Soal Pretest dan Posttest 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulis nomor dan nama Anda pada lembar jawaban yang disediakan 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum Anda bekerja 

3. Kerjakanlah soal anda pada lembar jawaban 

4. Gunakan waktu dengan efektif dan efisien 

5. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas 

 

 

1. Suatu sistem mengalami proses 

adiabatis. Pada sistem dilakukan usaha 

100 J. Jika perubahan energi dalam 

sistem adalah ΔU dan kalor yang 

diserap ΔQ, maka …. 

a. ΔU = 100 J 

b. ΔU = 10 J 

c. ΔU = 0 

d. Q = 100 J 

e. ΔU + Q = -100 J 

 

2. Sistem mengalami proses isokhorik, 

maka …. 

a. suhu tetap 

b. energi dalam tetap  

c. tekanan sistem tetap 

d. energi dalam sistem sama dengan nol 

e. usaha yang dilakukan oleh atau pada 

sistem sama dengan nol 

 

3. Jika pada sebuah sistem diberikan 

sejumlah kalor, maka pada sistem 

tersebut akan terjadi : 

 1. kalor tersebut akan diubah 

sebelumnya menjadi usaha secara 

spontan. 

 2. suhu sistem akan naik karena 

sistem melakukan usaha sebesar 

kalor tersebut. 

 3. sistem tidak melakukan usaha 

sehingga suhu sistem tetap. 

 4. suhu sistem akan naik jika usaha 

yang dilakukan sistem lebih kecil 

dibandingkan kalor yang masuk. 

 Pernyataan yang benar adalah .... 

 a. 1 dan 2  

 b. 1 dan 3  

 c. 3 dan 4 

 d.   4 

 e.   1,3 dan 4 

 

4. Dalam suatu tabung terdapat 1 kg gas 

nitrogen dan suhu mula-mula 18
o
C 

dinaikan menjadi 98
o
C melalui proses 

isobarik. Besar perubahan energi dalam 

yang terjadi adalah …(Mr 

nitrogen=25). 

a. 2,6 x 10
4
 J 

b. 3,6 x 10
4
 J 

c. 4,6 x 10
4
 J 

d. 5,6 x 10
4
 J 

e. 6,6 x 10
4
 J 

 

5. Hukum I Termodinamika dinyatakan 

dengan persamaan …. 

a. Q = ΔU + W 

b. ΔU = Q + W 

c. W = Q + ΔU 

d. Q = ΔV/W 

e. W = Q/ ΔV 

 

6. Berikut ini pernyataan yang berkaitan 

dengan proses termodinamika. 

1) pada isokhoris, gas tidak melakukan 

usaha 

2) pada isobarik, gas melakukan usaha 

3) pada isotermal, energi dalam gas 

berubah 
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4) pada adiabatik, gas selalu 

melakukan usaha 

Pernyataan yang tepat adalah nomor ….  

a. 1) dan 2) 

b. 1), 2) dan 3) 

c. 1) dan 4) 

d. 2, 3) dan 4) 

e. 3) dan 4) 

 

7. Proses gas ideal yang berdasarkan 

grafik tekanan-volume (P-V) di bawah 

ini, adalah.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Isokhorik 

b. Isobarik 

c. Isotermik 

d. Adiabatik 

e. Diatermik 

 

8. Sebanyak 2,4 mol gas oksigen (O2) 

pada 47˚C dimampatkan melalui proses 

adiabatik, sehingga suhu mutlaknya 

meningkat menjadi empat kali semula. 

Hitung besar usaha yang harus 

diberikan pada gas....(R=8,31 J/mol.K) 

a. 1,87473 J 

b. 18,7473 J 

c. 187,473 J 

d. 1874,73 J 

e. 0,1874 J 

 

9. Berikut ini pernyataan yang berkaitan 

dengan siklus carnot. 

1) Pada siklus carnot gas berubah 

dengan volum, tekanan dan suhu ke 

keadaan semula 

2) Terdapat mesin yang lebih efisien 

dari mesin idealnya carnot 

3) Efisiensi mesin selalu lebih besar 

dari 100% 

4) Siklus carnot terdiri dari 2 siklus 

isotermik dan 2 siklus adiabatik 

Pernyataan yang tepat adalah nomor 

….  

a. 1) dan 2) 

b. 1), 2) dan 3) 

c. 1) dan 4) 

d. 2, 3) dan 4) 

e. 3) dan 4) 

 

10. Suatu gas ideal mengalami proses 

siklus seperti pada diagram P-V 

berikut. Kerja yang dihasilkan pada 

proses siklus ini adalah …. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. 200 kJ 

 b. 400 kJ 

 c. 600 kJ 

 d. 800 kJ 

e. 1000 kJ  

 

11. Hukum Boyle menyatakan bahwa pada 

suhu tetap volume gas berbanding 

terbalik dengan tekanan yang 

diberikan, disebut.... 

a. isobarik 

b. isokhorik 

c. isotermik 

d. adiabatik 

e. benar semua 

 

12. Grafik P –V dari sebuah mesin Carnot 

terlihat seperti gambar berikut!  

V 

1 

2 

0 

P1 

P2 

P 

 

 

d 

a 

c 

b 

4 2 

3 

1 

0 

P(10
5
 Pa) 

V (m
3
) 
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Jika mesin menyerap kalor 800 J, maka 

usaha yang dilakukan adalah ... 

a. 105,5 J 

b. 252,6 J 

c. 336,6 J 

d. 466,7 J 

e. 636,7 J 

 

13. Hukum I Termodinamika menyatakan 

bahwa …. 

a. kalor tidak dapat masuk ke dan 

keluar dari suatu sistem. 

b. energi adalah kekal 

c. energi dalam adalah kekal 

d. suhu adalah tetap 

e. sistem tidak mendapat usaha dari 

luar 

 

14. Menurut Hukum Termodinamika I, 

kalor (Q) bernilai positif jika.... 

a. Energi dalam sistem berkurang 

b. Sistem melakukan kerja 

c. Sistem menerima kerja 

d. Sistem memberikan panas 

e. Sistem menerima panas 

 

15. Perhatikan gambar di bawah. 

Pada proses BC terjadi.... 

a. Gas mengembang secara isotermik 

b. Gas mengembang secara adiabatik 

c. Gas dimampatkan secara isotermik 

d. Gas dimampatkan secara adiabatik 

e. Gas dimampatkan secara isokhorik 

 

16. Sebuah mesin Carnot yang 

menggunakan reservoir suhu tinggi 

dengan suhu 627 
o
C dan efisiensi 30%, 

mempunyai reservoir suhu rendah 

bersuhu ... 

 

17. Sebuah reservoir bersuhu tinggi 600 K, 

menyerap kalor sebesar 600 J. Jika 

reservoir suhu rendahnya 400 K, 

berapa usaha yang dilakukan oleh 

benda tersebut.... 

 

18. Sebuah mesin pembangkit listrik 

memiliki suhu reservoir tinggi pada 

500˚C dan reservoir dingi 50˚C. 

Berapakah efisiensi maksimum secara 

teoritis.... 

a. 38 % 

b. 48 % 

c. 58 % 

d. 68 % 

e. 78 % 

 

19. Jika suatu sistem gas ideal mengalami 

pemuaian secara isotermik, maka.... 

a. Kenaikan energi dalam sistem gas 

itu sama dengan nol 

b. Tidak terjadi perubahan volum 

a. 270 K 

b. 439 K 

c. 627 K 

d. 630 K 

e. 900 K 

a. 200 J 

b. 300 J 

c. 400 J 

d. 500 J 

e. 600 J 

D 

Q2 T2 

C 

p 

A 

Q1 

B 

T1 

V 
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c. Tidak terjadi pertukaran kalor antara 

sistem gas itu dengan 

lingkungannya. 

d. Usaha yang dilakukan gas sama 

dengan nol. 

e. Tekanan tetap. 

 

20. Pada siklus carnot terjadi beberapa 

proses termodinamika, kecuali.... 

a. Kompressi adiabatik 

b. Kompressi isobarik 

c. Ekspansi isotermik 

d. Ekspansi adiabatik 

e. Kompressi isotermik 
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Jawaban Soal Pretest dan Posttest 

 

1. E 

2. E 

3. D 

4. E 

5. A 

6. A 

7. A 

8. D 

9. C 

10. B 

11. C 

12. D 

13. B 

14. E 

15. B 

16. D 

17. A 

18. C 

19. A 

20. B 
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LKS Mandiri I 

 Termodinamika  

    

 

Petunjuk : Melakukan kegiatan dan menjawab semua pertanyaan pada lembar kerja dibawah 

ini. 

A. Alat dan Bahan 

 Media animasi 

 Bolpoin 

 

B. Cara kerja 

1. Membuka file media animasi pada komputer atau laptop 

2. Menekan simbol segitiga untuk menjalankan proses, lalu mengamati perubahan 

pada gambar. 

3. Mengulangi kegiatan 2 untuk proses isokhorik, isotermik, dan adiabatik. 

4. Mengerjakan soal-soal di bawah ini. 

  

C. Soal 

1. Variabel apa sajakah yang terdapat proses-proses tersebut? 

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

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

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

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

2. Apa yang membedakan dari proses-proses tersebut? Jelaskan!  

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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LKS Mandiri II 

Termodinamika 

    

 

Petunjuk : Melakukan kegiatan dan menjawab semua pertanyaan pada lembar kerja dibawah 

ini. 

A. Alat dan Bahan 

 Komputer atau Laptop 

 Media animasi 

 Bolpoin 

 

B. Kegiatan 

1. Membuka file media animasi pada komputer atau laptop yang sudah diinstal 

program Java. (tombol reset untuk mengulang) 

2. Menekan simbol handel pompa, apa yang kamu lihat? 

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

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

3. Lalu menambahkan suhunya dengan menaikkan panel Suhu Ruangan, apa yang 

terjadi? 

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

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

4. Lalu mengurangi suhunya dengan menurunkan panel Suhu Ruangan, apa yang 

terjadi? 

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

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

5. Mengulangi kegiatan 2, 3 dan 4 untuk proses isokhorik(volume konstan), 

isotermik(suhu konstan), dan isobarik(tekanan konstan). 

Isokhorik : 

a. Menekan simbol handel pompa, apa yang kamu lihat? 

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

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

b. Lalu menambahkan suhunya dengan menaikkan panel Suhu Ruangan, apa 

yang terjadi? 
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.......................................................................................................... 

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

c. Lalu mengurangi suhunya dengan menurunkan panel Suhu Ruangan, apa 

yang terjadi? 

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

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

Isotermik : 

a. Menekan simbol handel pompa, apa yang kamu lihat? 

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

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

b. Lalu menambahkan suhunya dengan menaikkan panel Suhu Ruangan, apa 

yang terjadi? 

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

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

c. Lalu mengurangi suhunya dengan menurunkan panel Suhu Ruangan, apa 

yang terjadi? 

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

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

Isobarik : 

a. Menekan simbol handel pompa, apa yang kamu lihat? 

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

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

b. Lalu menambahkan suhunya dengan menaikkan panel Suhu Ruangan, apa 

yang terjadi? 

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

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

c. Lalu mengurangi suhunya dengan menurunkan panel Suhu Ruangan, apa 

yang terjadi? 

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

.......................................................................................................... 
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C. Soal 

Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan tersebut? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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LKS mandiri III 

Termodinamika 

    

 

Petunjuk : Melakukan kegiatan dan menjawab semua pertanyaan pada lembar kerja dibawah 

ini. 

A. Alat dan Bahan 

 Komputer atau laptop 

 Media animasi 

 Bolpoin 

 

B. Cara kerja 

1. Membuka file media animasi pada komputer atau laptop 

2. Mengamati prinsip kerja siklus carnot pada gambar dan diagram siklus carnot. 

 

C. Soal 

1. Proses apa sajakah yang terdapat dalam siklus carnot? 

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

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

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

2. Jelaskan proses-proses yang terjadi pada siklus carnot sesuai dengan yang 

digambarkan pada diagram! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... 
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Silabus 

Termodinamika 

 

Nama Sekolah  : SMA N 2 Ungaran 

Kelas/ Semester : XI IPA/ 2 

Mata Pelajaran : Fisika 

Standar Kompetensi : 3.   Menerapkan konsep termodinamika dalam mesin kalor. 

Kompetensi Dasar : 3.2 Menganalisis perubahan  keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. 

Alokasi Waktu : 12 x 45 menit 

Materi Pokok 

Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Tatap Muka Penugasan Mandiri 

Kegiatan 

Mandiri 

Tidak 

Terstruktur 

Termodinamika  Menganalisis 

karakteristik 

proses isobarik, 

isokhorik, 

isotermik, dan 

adiabatic dalam 

diskusi kelas. 

 

 

 

 

 

 Menghitung 

usaha, kalor, dan 

atau energi dalam 

dengan 

Tugas Rumah 

Individu  

 

 

Tugas rumah 

diskusi kelompok 

dengan media 

animasi dan LKS 

mandiri 

 

 

 

 

Tugas kelompok 

membuat ppt 

tentang siklus 

  Mendeskripsikan usaha, 

kalor, dan energy dalam 

berdasarkan hukum 

utama termodinamika. 

 

 

 

 Menganalisis proses gas 

ideal berdasarkan grafik 

tekanan-volume (P-V). 

 

 

 Mendeskripsikan prinsip 

kerja mesin Carnot. 

LKS 

mandiri II 

diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 x 45 

menit 

 

 

 Buku Paket 

BSE halaman 

301 sampai 

330. 

 http://www.psb-

psma.org 

 PPT materi 

 Media Animasi 
 LKS Mandiri 

 

http://www.psb-psma.org/
http://www.psb-psma.org/
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menggunakan 

prinsip hukum 

utama 

termodinamika 

dalam diskusi 

kelas. 

 

 

 

 Menghitung 

kapasitas kalor 

pada tekanan 

maupun volume 

tetap. 

 

 

 Mendiskusikan 

konsep kerja 

siklus karnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menghitung 

efisiensi mesin 

kalor dan 

koefisien 

performans mesin 

karnot dan 

mempresentasikan 

di depan kelas 

(dibekali media 

animasi + lks 

mandiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiap kelompok 

mempresentasikan 

diskusi siklus 

karnot 

 

Tiap kelompok 

mengumpulkan 

hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

PPT 

kelompok 

dan 

presentasi 

 

LKS 

mandiri III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan, 

tes tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

2 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x 45 

menit 
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pendingin Carnot 

dalam diskusi 

pemecahan 

masalah. 

 

 Mendiskusikan  

konsep kerja 

mesin pendingin 

dengan 

menggunakan 

prinsip hukum II 

Termodinamika 

 

 TES 

 

 

 

 

 

 

PR Mengerjakan 

LKS Fisika hal 

177-178 

 

 

 

 

Ulangan Harian 

 

Penilaian 

ulangan 

harian 

 

 

 

 

 

1 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

2 x 45 

menit 

 

  

 



Lampiran 12 79 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

( RPP ) 

 

Sekolah : SMA N 

Kelas / Semester : XI (Sebelas) / Semester II 

Mata Pelajaran : FISIKA 

 

Standar Kompetensi 

  3.   Menerapkan  konsep termodinamika dalam mesin kalor 

Kompetensi Dasar  

3.2 Menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum 

termodinamika 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Mendeskripsikan usaha, kalor, dan energi dalam berdasarkan hukum 

utama termodinamika 

 Menganalisis proses gas ideal berdasarkan grafik tekanan-volume (P-V) 

 Mendeskripsikan prinsip kerja mesin Carnot 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

         Peserta didik dapat: 

 Mendeskripsikan usaha, kalor, dan energi dalam berdasarkan hukum 

utama termodinamika 

 Menganalisis proses gas ideal berdasarkan grafik tekanan-volume (P-V) 

 Mendeskripsikan prinsip kerja mesin Carnot 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

B. Materi Ajar 

      Usaha dan termodinamika 

C. Alokasi Waktu 

 2 x 45 menit 

D. Metode Pembelajaran 

  1.  Model   :   -  Direct Instruction (DI) 

              -  Cooperative Learning 

       2.  Metode :   - Diskusi informasi  

- Diskusi kelompok 
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E. Kegiatan Pembelajaran                                                       

a. Pendahuluan 

 Motivasi dan Apersepsi: 

        -   Bagaimanakah cara kerja mesin uap pada kereta api? 

 Prasyarat pengetahuan: 

      -   Usaha beserta satuannya, tekanan beserta satuannya, persamaan 

gas umum 

b. Inti 

 Eksplorasi 

 Guru membimbing murid untuk mempelajari kaitan usaha dengan 

perubahan luas dan volume dalam gas. (nilai yang ditanamkan: 

Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin 

tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Mempelajari usaha pada proses isobarik, isotermik, isokhorik dan 

adiabatik(nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, 

Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung 

Jawab.); 

 Menampilkan media animasi tentang proses-proses Termodinamika. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, 

Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Elaborasi 

 Mendiskusikan grafik pada proses-proses dalam gas setelah 

memperhatikan tayangan media animasi.(nilai yang ditanamkan: 

Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin 

tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Konfirmasi 

 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran pada 

pertemuan ini (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Mandiri, 

Demokratis,  Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

   c. Penutup 

 Guru memberikan tugas diskusi kelompok(proses-proses 

termodinamika) (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja 

keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, 

Tanggung Jawab.); 

 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. (nilai yang 

ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  

Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 
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E. Sumber Belajar 

  a. Buku Fisika SMA dan MA Jl. 2b 

  b. Buku referensi yang relevan 

  c. Media animasi dan LKS Mandiri  

  d. PPT materi    

F. Penilaian Hasil Belajar 

        a. Teknik Penilaian: 

 Diskusi kelompok (LKS mandiri II)  

 

PERTEMUAN KEDUA 

B. Materi Ajar 

Hukum I Termodinamika 

C. Alokasi Waktu 

  2 x 45 menit 

D. Metode Pembelajaran 

  1.  Model   :   -  Direct Instruction (DI) 

              -  Cooperative Learning 

       2.  Metode :   - Diskusi informasi  

E. Kegiatan Pembelajaran                                                       

a. Pendahuluan 

 Motivasi dan Apersepsi: 

- Bagaimanakah pada proses pembuatan popcorn, popcorn dapat 

menari-nari dalam panci dan mendorong-dorong tutup panci? 

 Prasyarat pengetahuan: 

- Energi dalam serta perubahan energi dalam yang terjadi pada 

proses yang kaitannya dengan tekanan, suhu, dan volume. 

b. Inti 

 Eksplorasi 

- Guru membimbing murid untuk mempelajari kaitan energi dalam 

pada hukum I Termodinamika serta energi dalam pada proses 

isobarik, isotermik, isokhorik dan adiabatik. (nilai yang 

ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  

Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Elaborasi 

- Mendiskusikan kaitan energi dalam pada hukum I Termodinamika. 

(nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, 

Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 
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- Mendiskusikan energi dalam pada proses isobarik, isotermik, 

isokhorik dan adiabatik. (nilai yang ditanamkan: Jujur, 

Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Konfirmasi 

 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran pada 

pertemuan ini (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Mandiri, 

Demokratis,  Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Guru memberikan post test  berupa latihan soal. (nilai yang 

ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  

Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 

   c. Penutup 

 Guru memberikan tugas kelompok membuat PPT tentang siklus 

karnot dibekali media animasi siklus carnot dan LKS mandiri III: 

Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin 

tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

E. Sumber Belajar 

  a. Buku Fisika SMA dan MA Jl. 2b 

  b. Buku referensi yang relevan 

       c. PPT  materi 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

        a. Teknik Penilaian: 

 Tugas         

 

PERTEMUAN KETIGA 

B. Materi Ajar 

      Kapasitas Kalor 

C. Alokasi Waktu 

 1 x 45 menit 

D. Metode Pembelajaran 

  1.  Model   :   -  Direct Instruction (DI) 

              -  Cooperative Learning 

       2.  Metode :   - Diskusi informasi  
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E. Kegiatan Pembelajaran                                                       

a. Pendahuluan 

 Motivasi dan Apersepsi: 

        -   Bagaimana jika kapasitas kalor pada tekanan atau volume tetap? 

 Prasyarat pengetahuan: 

      -  Mengetahui berbagai proses pada aplikasi hukum I 

Termodinamika. 

 

b. Inti 

 Eksplorasi 

 Guru membimbing murid untuk memahami kapasitas kalor pada 

tekanan tetap maupun pada volume tetap. (nilai yang ditanamkan: 

Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin 

tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Elaborasi 

 Mendiskusikan grafik pada proses-proses dalam gas.(nilai yang 

ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  

Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Konfirmasi 

 Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran pada 

pertemuan ini (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Mandiri, 

Demokratis,  Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Guru memberikan tugas latihan soal. (nilai yang ditanamkan: 

Jujur, Toleransi, Mandiri, Tanggung Jawab.); 

  

   c. Penutup 

 Guru memberikan tugas diskusi kelompok(proses-proses 

termodinamika) (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja 

keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, 

Tanggung Jawab.); 

E. Sumber Belajar 

  a. Buku Fisika SMA dan MA Jl. 2b 

  b. Buku referensi yang relevan 

  c. PPT materi 

F. Penilaian Hasil Belajar 

        a. Teknik Penilaian: 

 Tugas 
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PERTEMUAN KEEMPAT 

B. Materi Ajar 

      Siklus Karnot 

C. Alokasi Waktu 

 2 x 45 menit 

D. Metode Pembelajaran 

  1.  Model   :   -  Direct Instruction (DI) 

              -  Cooperative Learning 

       2.  Metode :   - Diskusi informasi  

- Diskusi kelompok 

- Presentasi kelompok 

E. Kegiatan Pembelajaran                                                       

a. Pendahuluan 

 Motivasi dan Apersepsi: 

        -   Bagaimana proses-proses yang terjadi pada siklus karnot? 

 Prasyarat pengetahuan: 

      -  Mengetahui proses-proses pada siklus karnot. 

 

b. Inti 

 Eksplorasi 

 Guru membimbing murid untuk menyiapkan presentasi siklus 

karnot dengan kelompok masing-masing. (nilai yang ditanamkan: 

Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin 

tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Elaborasi 

 Murid dengan kelompok mempresentasikan PPT hasil diskusi 

kelompok.(nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, 

Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung 

Jawab.); 

 Konfirmasi 

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada 

pertemuan ini (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Mandiri, 

Demokratis,  Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 

   c. Penutup 

 Guru membimbing siswa untuk mengumpulkan tugas diskusi 

kelompok.  (LKS Mandiri III). (nilai yang ditanamkan: Jujur, 
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Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 

E. Sumber Belajar 

  a. Buku Fisika SMA dan MA Jl. 2b 

  b. Buku referensi yang relevan 

  c. Media animasi dan LKS Mandiri 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

        a. Teknik Penilaian: 

 Tugas Kelompok (LKS Mandiri III) 

 

PERTEMUAN KELIMA 

B. Materi Ajar 

      Mesin Karnot dan Efisiensi Mesin 

C. Alokasi Waktu 

 2 x 45 menit 

D. Metode Pembelajaran 

  1.  Model   :   -  Direct Instruction (DI) 

              -  Cooperative Learning 

       2.  Metode :   - Diskusi informasi  

- Diskusi kelompok 

E. Kegiatan Pembelajaran                                                       

a. Pendahuluan 

 Motivasi dan Apersepsi: 

        -   Apakah BBM pada kendaraan bermoto diubah seluruhnya 

menjadi usaha? 

 Prasyarat pengetahuan: 

      -  Mengetahui prinsip kerja mesin karnot dan efisiensi mesin. 

b. Inti 

 Eksplorasi 

 Guru membimbing murid untuk memperhatikan penjelasan materi 

mesin karnot dan efisiensi mesin. (nilai yang ditanamkan: Jujur, 

Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Elaborasi 

 Mendiskusikan pinsip kerja mesin karnot dan efisiensi mesin.(nilai 
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yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, 

Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Konfirmasi 

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada 

pertemuan ini (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Mandiri, 

Demokratis,  Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 

   c. Penutup 

 Guru memberikan siswa tugas individu(nilai yang ditanamkan: 

Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin 

tahu, Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 

E. Sumber Belajar 

  a. Buku Fisika SMA dan MA Jl. 2b 

  b. Buku referensi yang relevan 

  c. PPT materi 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

        a. Teknik Penilaian: 

 Tugas Individu  

 

 

PERTEMUAN KEENAM 

B. Materi Ajar 

      Hukum II Termodinamika dan mesin pendingin 

C. Alokasi Waktu 

 1 x 45 menit 

D. Metode Pembelajaran 

  1.  Model   :   -  Direct Instruction (DI) 

              -  Cooperative Learning 

       2.  Metode :   - Diskusi informasi  

- Diskusi kelompok 

E. Kegiatan Pembelajaran                                                       

a. Pendahuluan 

 Motivasi dan Apersepsi: 

        -   Bagaimana cara kerja kulkas untuk mendinginkan makanan? 

 Prasyarat pengetahuan: 
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      -  Mengetahui prinsip kerja dari Hukum II Termodinamika 

b. Inti 

 Eksplorasi 

 Guru membimbing murid untuk memperhatikan penjelasan tentang 

Hukum II termodinamika. (nilai yang ditanamkan: Jujur, 

Toleransi, Kerja keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Elaborasi 

 Mendiskusikan kaitan hukum II termodinamika dan mesin 

pendingin.(nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja keras, 

Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, Tanggung 

Jawab.); 

 Konfirmasi 

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada 

pertemuan ini (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Mandiri, 

Demokratis,  Komunikatif, Tanggung Jawab.); 

 Guru membimbing siswa untuk mengerjakan latihan soal pada 

LKS. (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Mandiri, 

Tanggung Jawab.); 

   c. Penutup 

 Guru membimbing siswa untuk mengumpulkan tugas pertemuan 

sebelumnya . (nilai yang ditanamkan: Jujur, Toleransi, Kerja 

keras, Mandiri, Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, 

Tanggung Jawab.); 

E. Sumber Belajar 

  a. Buku Fisika SMA dan MA Jl. 2b 

  b. Buku referensi yang relevan 

  c. PPT materi 

F. Penilaian Hasil Belajar 

        a. Teknik Penilaian: 

 Tugas individu (latihan soal LKS) 
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Bahan Ajar Penelitian 

Termodinamika 

Termodinamika merupakan cabang Fisika yang mempelajari tentang 

perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, terutama perubahan dari 

energi panas ke dalam bentuk energi lain (Surya, 1996: 311). 

Beberapa istilah penting dalam pembahasan Termodinamika : 

 Sistem : benda atau keadaan yang menjadi fokus perhatian kita. 

 Lingkungan : benda atau keadaan diluar sistem. 

 Sistem terbuka : suatu sistem dimana materi, panas dan kerja (usaha) 

dari luar dapat masuk dalam sistem. 

 Sistem tertutup : suatu sistem dimana panas dan keja (usaha) dari luar 

dapat masuk dalam sistem tetapi materi tidak dapat masuk. 

 Sistem terisolasi : suatu sistem dimana panas, kerja (usaha), dan materi 

tidak dapat menembus kedalam sistem.  

1. Usaha dan Proses Termodinamika 

Gambar 1.1 memperlihatkan penampang gas silinder yang didalamnya 

terdapat piston (penghisap). Piston ini dapat bergerak bebas naik turun.  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Penampang Gas Silinder 
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Jika luas piston  A  dan tekanan gas  P, maka  gas akan mendorong piston 

dengan gaya  F =  P ×  A. Usaha yang dilakukan gas adalah sebagai berikut.

 𝑊 = 𝐹 × ∆𝑠  

Jika 𝐹 = 𝑝 × 𝐴 maka : 

 𝑊 = 𝑝 × 𝐴 × ∆𝑠 

Jika  ∆𝑠 =
∆𝑉

𝐴
, maka : 

 𝑊 = 𝑝 × ∆𝑉 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑊 = 𝑝(𝑉2 − 𝑉1) 

Keterangan: 

W = usaha (J) 

P = tekanan tetap (N/m
2
) 

V1 = volume awal (m
3
) 

V2 = volume akhir (m
3
) 

Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami beberapa proses. Proses gas 

dalam ruang tertutup meliputi proses isobarik, proses isotermal, proses isokhorik, 

dan proses adiabatik. 

1.1. Proses Isobarik 

Proses isobarik merupakan suatu proses dimana tekanan gas 

dipertahankan tetap. Bila volume gas bertambah, berarti gas melakukan usaha 

atau usaha gas positif (proses ekspansi). Jika volume gas berkurang, berarti pada 

gas dilakukan usaha atau usaha gas negatif (proses kompresi). Usaha yang 

dilakukan oleh gas pada proses isobarik besarnya sebagai berikut : 
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 𝑊 = 𝑝 × ∆𝑉 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑊 = 𝑝(𝑉2 − 𝑉1) 

Usaha yang dilakukan gas terhadap lingkungannya atau kebalikannya 

sama dengan luas daerah bawah grafik tekanan terhadap volume (grafik p – V).  

Perhatikan Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

1.2. Proses Isotermal 

Proses isotermal  merupakan suatu proses dimana suhu gas dipertahankan 

tetap. Perhatikan Gambar 1.3. Usaha yang dilakukan gas pada proses ini tidak 

dapat dihitung dengan persamaan W = P × ∆V . Hal ini dikarenakan tekanannya 

tidak konstan. Namun, dapat diselesaikan dengan melakukan pengintegralan 

sebagai berikut. 

 𝑊 =  𝑃𝑑𝑉
𝑣2

𝑣1
 

Ingat  𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
, maka 𝑊 =  

𝑛𝑅𝑇

𝑉
𝑑𝑉

𝑣2

𝑣1
 

Karena n, R, dan T konstan, maka persamaan  

 𝑊 = 𝑛𝑅𝑇  
𝑑𝑉

𝑉
= 𝑛𝑅𝑇 ln 𝑉 𝑣1

𝑣2 = 𝑛𝑅𝑇 𝑙𝑛𝑉2 − 𝑙𝑛𝑉1 
𝑣2

𝑣1
 

 𝑊 = 𝑛𝑅𝑇 𝑙𝑛  
𝑉2

𝑉1
  

∆P=0 

Gambar 1.2 Grafik Proses Isobarik 
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1.3. Proses Isokhorik 

Proses isokhorik  merupakan suatu proses dimana volume gas 

dipertahankan tetap. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isokhorik sama 

dengan nol karena volume gas sama tidak bertambah atau berkurang (∆V=0) 

(Surya, 1996: 316). Perhatikan Gambar 1.4. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Proses Adiabatik 

Proses adiabatik  merupakan suatu proses dimana tidak ada panas yang 

keluar dari atau masuk kedalam sistem. Proses ini terjadi pada suatu tempat yang 

benar-benar terisolasi secara termal (tidak ada panas yang masuk atau keluar). 

Gambar 1.3 Grafik Proses Isotermik 
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Dalam kenyataan mustahil mendapatkan proses yang benar-benar adiabatik 

sempurna karena kita tidak pernah dapat mengisolasi sistem secara sempurna 

sampai tidak ada sedikitpun panas masuk atau keluar dari sistem. Proses yang 

agak mendekati proses adiabatik adalah proses yang berlangsung sangat cepat. 

Perhatikan Gambar 1.5. 

 

 

 

 

 

 

Pada proses adiabatik berlaku: 

𝑃𝑉𝛾 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛 → 𝑃1𝑉1
𝛾 = 𝑃2𝑉2

𝛾  

Dengan γ merupakan perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap (cp) 

dan kalor jenis gas pada volume tetap (cv). Selanjutnya perbandingan ini 

dinamakan tetapan Laplace. 

 𝛾 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
 

Untuk gas ideal, 𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
 sehingga persamaan adiabatik di atas dapat 

ditulis  dalam bentuk : 

 𝑃1𝑉1
𝛾 = 𝑃𝑉2

𝛾  

 
𝑛𝑅𝑇1

𝑉1
𝑉1

𝛾 =
𝑛𝑅𝑇2

𝑉2
𝑉2

𝛾  
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Adapun usaha pada proses adiabatik dapat dicari dengan cara sebagai 

berikut :  

𝑊 =  𝑃𝑑𝑉
𝑣2

𝑣1
 karena 𝑃 = 𝐶𝑉−𝛾 , maka  

 𝑊 =  𝐶𝑉−𝛾𝑑𝑉
𝑣2

𝑣1
=  𝐶

1−𝛾
𝑉1−𝛾 

𝑣1

𝑣2

=
𝐶

1−𝛾
𝑉1−𝛾 − 𝑉1

1−𝛾  

Karena  

𝐶 = 𝑃1𝑉1
𝛾 = 𝑃2𝑉2

𝛾  , 

maka:  

 𝑊 =
1

1−𝛾
 (𝑃2𝑉2

𝛾𝑉2
1−𝛾 − 𝑃1𝑉1

𝛾𝑉1
1−𝛾) 

 𝑊 =
1

1−𝛾
 (𝑃2𝑉2 − 𝑃1𝑉1) 

Keterangan : 

γ = perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap dan kalor jenis gas pada 

volume tetap 

cp = kalor jenis gas pada tekanan tetap (J/kg.K) 

cv = kalor jenis gas pada volume tetap (J/kg.K) 

Q = kalor (Joule) 

T = suhu (K) 

2. Hukum Pertama Termodinamika 

Hukum pertama termodinamika merupakan pernyataan lain dari hukum 

kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berarti energi tidak dapat diciptakan 

dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke 

bentuk lainnya. Hukum I termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses 
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apabila kalor (Q) diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha (W), maka 

akan terjadi perubahan energi dalam ( ∆U ). Pernyataan ini dapat dituliskan secara 

matematis sebagai berikut. 

 ∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊  𝑎𝑡𝑎𝑢  𝑄 = ∆𝑈 + 𝑊 

Kita telah mempelajari berbagai  proses dan usaha tiap proses. Untuk 

proses isobarik usaha yang dilakukan gas adalah 𝑊 = 𝑃∆𝑉 maka hukum 

termodinamika pertama menjadi : 

 𝑄 = ∆𝑈 + 𝑃∆𝑉 

Pada proses isotermik usaha yang diakukan gas adalah 𝑊 = 𝑛𝑅𝑇 ln
𝑉2

𝑉1
,  

karena suhu konstan maka energi dalam sistem juga konstan atau   ∆𝑈 = 0. 

Hukum termodinamika pertama menjadi: 

 𝑄 = 𝑛𝑅𝑇 ln
𝑉2

𝑉1
 

Pada proses isokhorik, usaha yang dilakukan gas  adalah nol, maka Q =

U. Dengan demikian semua kalor yang masuk digunakan untuk menaikkan tenaga 

dalam sistem. 

3. Kapasitas Kalor Gas 

Kapasitas panas adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 

suatu zat sebesar 1 kelvin, sehingga dapat dituliskan sebagai:  

𝐶 =
𝑄

∆𝑇
 dengan Q adalah kalor dengan satuannya Joule, T suhu dengan satuan 

Kelvin, sehingga satuan C adalah J/K. 
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Kita mengetahui proses perubahan suhu pada gas dapat terjadi pada 

tekanan tetap atau volume tetap. Sehingga kapasitas panas pada gas berupa 

kapasitas pada tekanan tetap dan kapasitas panas pada volume tetap. 

Kapasitas panas pada tekanan tetap  Cp  didefinisikan sebagai kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhunya pada tekanan tetap. 

 𝐶𝑝 =
𝑄𝑝

∆𝑇
 

Kapasitas panas pada volume tetap  CV  didefinisikan sebagai kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhunya pada volume tetap. 

 𝐶𝑣 =
𝑄𝑣

∆𝑇
 

Pada proses isokorik usaha yang dilakukan sistem adalah 0 karena tidak 

ada perubahan volume, maka menurut hukum termodinamika pertama Qv  = ∆U 

sedang pada proses isobarik Qp = ∆U +W sehingga kita dapatkan: 

𝑄𝑝 − 𝑄𝑣 = 𝑊 atau 𝐶𝑝∆𝑇 − 𝐶𝑣∆𝑇 = 𝑊 = 𝑃∆𝑉 

Kita dapatkan 𝐶𝑝 − 𝐶𝑣 =
𝑃∆𝑉

∆𝑇
= 𝑛𝑅, sehingga menjadi 𝐶𝑝 − 𝐶𝑣 = 𝑛𝑅 

Kita dapatkan selisih kapasitas panas pada tekanan tetap dengan kapasitas 

panas pada volume  tetap  bernilai nR atau konstan. 

Selain kapasitas panas kita mengenal kalor jenis. Kalor jenis  c 

didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan 1 kg zat untuk menaikkan suhunya 1 

K. Kaitan antar kalor jenis dengan kapasitas panas adalah: 

 𝑐 =
𝑄

𝑚∆𝑇
=

𝐶

𝑚
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Keterangan : 

c = Kalor jenis (J/kgK) 

C = Kapasitas kalor (J/K) 

Q = Kalor (J) 

m = Massa (kg) 

T = Suhu (K) 

Kapasitas panas ada dua macam, maka kalor jenis juga ada 2 macam kalor 

jenis pada tekanan tetap dan kalor jenis pada volume tetap. 

 𝑐𝑝 =
𝐶𝑝

𝑚
 𝑑𝑎𝑛 𝐶𝑣 =

𝐶𝑣

𝑚
 

4. Mesin Carnot, Mesin Kalor, dan Efisiensi Panas 

4.1. Mesin Carnot 

Pada saat belajar termodinamika kalian akan menemui gabungan proses-

proses yang akan kembali ke keadaan semula atau siklus yang dinamakan Siklus 

Carnot. Siklus Carnot inilah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat 

mesin Carnot. 

Siklus Carnot terdiri atas empat proses yaitu 2 proses adiabatis dan 2 

proses isotermis lihat Gambar 4.1. 

1. Proses A-B. Pada proses ini gas dikontakkan dengan tandon panas bersuhu T1 

melalui dasar silinder. Gas akan mengembang (berekspansi) secara isotermal 

pada suhu T1. Selama proses ini gas menyerap panas sebanyak Q1 dan 

melakukan kerja WAB dengan menaikkan piston ke atas. 
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2. Proses B-C. Di sini dasar silinder yang semula dikontakkan pada tandon 

panas sekarang diberi dinding yang terisolasi secara termal. Gas kemudian 

dibiarkan mengembang (memuai) secara adiabatik (tidak ada panas yang 

keluar dari sistem). Selama proses ini suhu turun dari T1 menjadi T2 dan gas 

melakukan kerja sebanyak WBC yang ditunjukkan dengan naiknya piston. 

3. Proses C-D. Pada proses ini gas dikontakkan dengan tandon dingin bersuhu 

T2 melalui dasar silinder. Gas dimampatkan (dikompres) secara isotermal 

pada suhu T2. Selama proses ini gas akan membuang panas Q2 dan gas 

menerima kerja/usaha dari luar sebesar WCD. 

4. Proses D-A. Di sini dasar silinder kembali ditutup dengan dinding yang 

terisolasi secara termal. Gas kemudian dimampatkan secara adiabatik 

sehingga suhu gas naik dari T2 menjadi T1 dan menerima kerja dari luar 

sebanyak WDA yang ditunjukkan dengan turunnya piston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Siklus Carnot 

A→B 

B→C 

C→D 

D→A 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

T1 

T2 
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4.2. Mesin Kalor 

Dari siklus Carnot diatas untuk kemudian dapat dibuat suatu mesin yang 

dapat memanfaatkan suatu aliran kalor secara spontan sehingga dinamakan mesin 

kalor. Perhatikan mesin kalor pada Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan siklus carnot maka dapat dijelaskan prinsip kerja mesin 

kalor. Mesin kalor menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi T1 sebesar Q1. 

Mesin menghasilkan kerja sebesar W dan membuang sisa kalornya ke reservoir 

bersuhu rendah T2 sebesar Q2.    

4.3. Efisiensi Panas 

Efisiensi panas (ƞ) suatu mesin panas didefinisikan sebagai perbandingan 

kerja yang dilakukan oleh mesin itu dengan panas yang diserap selama 1 siklus. 

 𝜂 =
𝑊

𝑄1
=

𝑄1−𝑄2

𝑄1
= 1 −

𝑄2

𝑄1
 

Gambar 4.2 Model Mesin Kalor 
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Suatu mesin panas akan mempunyai efisiensi panas 100% jika Q2 = 0 

yaitu ketika tidak ada panas yang terbuang, seluruh panas yang diterimanya 

diubah menjadi kerja mekanik. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi karena sudah 

dibuktikan oleh Carnot bahwa mesin yang paling efisien(efisiensinya paling 

tinggi) adalah mesin Carnot yang mempunyai efisiensi : 

 𝜂 = 1 −
𝑄2

𝑄1
= 1 −

𝑇2

𝑇1
 

 Pada mesin Carnot jika kita ingin membuat efisiensi panas 100% maka 

T2 harus sama dengan nol. Ini tidak mungkin, tidak ada tandon yang suhunya 0 K. 

Kebanyakan tandon berada pada suhu kamar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

efisiensi mesin selalu lebih kecil dari 100%. Efisiensi mesin pada umumnya 

antara 20-40% (Surya, 1996:336). 

5. Hukum II Termodinamika 

Hukum I termodinamika menyatakan bahwa energi adalah kekal, tidak 

dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari 

satu bentuk ke bentuk lainnya. Berdasarkan teori ini, kita dapat mengubah energi 

kalor ke bentuk lain sesuka kita asalkan memenuhi hukum kekekalan energi. 

Namun, kenyataannya tidak demikian. Energi tidak dapat diubah 

sekehendak kita. Misalnya, menjatuhkan sebuah bola besi dari suatu ketinggian 

tertentu. Pada saat bola besi jatuh, energi potensialnya berubah menjadi energi 

kinetik. Saat bola besi menumbuk tanah, sebagian besar energi kinetiknya berubah 

menjadi energi panas dan sebagian kecil berubah menjadi energi bunyi. Sekarang, 
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jika prosesnya dibalik, yaitu bola besi dipanaskan sehingga memiliki energi panas 

sebesar energi panas ketika bola besi menumbuk tanah, mungkinkah energi ini 

akan berubah menjadi energi kinetik, dan kemudian berubah menjadi energi 

potensial sehingga bola besi dapat naik? Peristiwa ini tidak mungkin terjadi walau 

bola besi dipanaskan sampai meleleh sekalipun.  

Hal ini menunjukkan proses perubahan bentuk energi di atas hanya dapat 

berlangsung dalam satu arah dan tidak dapat dibalik. Proses yang tidak dapat 

dibalik arahnya dinamakan proses irreversibel. Proses yang dapat dibalik arahnya 

dinamakan  proses reversibel. 

Peristiwa di atas mengilhami terbentuknya hukum II termodinamika. 

Hukum II termodinamika membatasi perubahan energi mana yang dapat terjadi 

dan yang tidak dapat terjadi. Pembatasan ini dapat dinyatakan dengan berbagai 

cara, antara lain hukum II termodinamika dalam pernyataan aliran kalor: “Kalor 

mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan 

tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya”; hukum II 

termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor: “Tidak mungkin membuat 

suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap 

kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar”. 

Pernyataan Carnot ini telah kita buktikan pada waktu kita membicarakan mesin 

Carnot. Kita tahu bahwa  walaupun mesin Carnot merupakan mesin yang 
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efisiensinya paling tinggi, mesin ini tetap tidak mampu merubah seluruh panas 

yang diserapnya menjadi kerja/usaha (Surya, 1996:338). 

5.1. Mesin Pendingin 

Dari hukum II Termodinamika kita belajar bahwa sistem selalu 

mengalirkan panas dari tempat panas ke tempat dingin. Jika dilihat sepintas 

tampaknya tidak mungkin kita membuat mesin pendingin. Sebab mesin pendingin 

bertugas mengalirkan panas dari tempat dingin ke tempat panas (agar udara dalam 

tempat dingin itu bertambah dingin). Namun jika dianalisa lebih lanjut, hal ini 

mungkin terjadi jika kita memberikan kerja pada sistem. 

Mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah dan mengalirkannya pada 

suhu tinggi dinamakan mesin pendingin (refrigerator). Misalnya, pendingin 

rungan (AC) dan almari es (kulkas). Perhatikan Gambar 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1 Grafik Siklus Mesin Pendingin 
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Pada mesin pendingin proses pendinginan terjadi karena penguapan dari 

fluida yang dinamakan refrigerant. Contoh dari refrigerant adalah freon. Kita 

mungkin sering merasakan bahwa ketika lengan kita terkena air lalu ketika airnya 

menguap, bagian lengan ini akan terasa dingin. Jika penguapan terjadi lebih cepat 

seperti pada spriritus, maka rasa dingin akan bertambah. Freon mempunyai waktu 

penguapan yang sangat cepat sehingga mampu membuat benda menjadi sangat 

dingin. 

Sistem kerja mesin pendingin sedikit berbeda dengan mesin panas. Mesin 

panas menggunakan energi panas untuk menghasikan kerja dan mengeluarkan 

panas. Sedangkan pada mesin pendingin, kerja dari luar dibutuhkan untuk 

menjalankan kompresor yang menyebabkan panas mengalir dari daerah dingin ke 

daerah panas (Surya, 1996:342). 
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Nilai Ujian Semester I Kelas XI IPA (SMA N 2 Ungaran 2012/2013) 

Kelas IPA 1 Kelas IPA 2 Kelas IPA 3 Kelas IPA 4 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

A1-01 77 A2-01 80 A3-01 78 A4-01 75 

A1-02 78 A2-02 79 A3-02 87 A4-02 73 

A1-03 75 A2-03 81 A3-03 87 A4-03 80 

A1-04 84 A2-04 80 A3-04 78 A4-04 89 

A1-05 80 A2-05 84 A3-05 86 A4-05 79 

A1-06 83 A2-06 82 A3-06 83 A4-06 82 

A1-07 80 A2-07 79 A3-07 85 A4-07 89 

A1-08 86 A2-08 81 A3-08 81 A4-08 84 

A1-09 77 A2-09 81 A3-09 83 A4-09 79 

A1-10 81 A2-10 77 A3-10 90 A4-10 81 

A1-11 77 A2-11 74 A3-11 85 A4-11 77 

A1-12 82 A2-12 81 A3-12 85 A4-12 85 

A1-13 81 A2-13 74 A3-13 89 A4-13 75 

A1-14 73 A2-14 78 A3-14 85 A4-14 78 

A1-15 78 A2-15 80 A3-15 81 A4-15 80 

A1-16 81 A2-16 78 A3-16 85 A4-16 77 

A1-17 77 A2-17 76 A3-17 87 A4-17 77 

A1-18 76 A2-18 73 A3-18 86 A4-18 82 

A1-19 85 A2-19 77 A3-19 92 A4-19 78 

A1-20 78 A2-20 76 A3-20 88 A4-20 82 

A1-21 85 A2-21 75 A3-21 78 A4-21 78 

A1-22 83 A2-22 75 A3-22 82 A4-22 81 

A1-23 78 A2-23 79 A3-23 84 A4-23 83 

A1-24 80 A2-24 79 A3-24 92 A4-24 80 

A1-25 81 A2-25 78 A3-25 92 A4-25 75 

A1-26 76 A2-26 81 A3-26 87 A4-26 74 

A1-27 81 A2-27 74 A3-27 79 A4-27 80 

A1-28 82 A2-28 76 A3-28 92 A4-28 81 

A1-29 83 A2-29 89 A3-29 86 A4-29 77 

A1-30 82 A2-30 79 A3-30 85 A4-30 77 

A1-31 83 A2-31 80 A3-31 82 A4-31 80 

A1-32 77 A2-32 86 A3-32 74 A4-32 89 

A1-33 83 A2-33 74     A4-33 85 

A1-34 80 A2-34 77     A4-34 81 

A1-35 83 A2-35 83         

A1-36 82 A2-36 78         

∑ 2888 ∑ 2834 ∑ 2714 ∑ 2723 

n1 36 n2 36 n3 32 n4 34 

x1 80,22 x2 78,72 x3 84,81 x4 80,09 

x1
2 

9,78 x2
2
 12,32 x3

2
 20,22 x4

2
 16,75 

x1 3,13 x2 3,51 x3 4,50 x4 4,09 
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Uji Homogenitas Populasi (XI IPA SMA N 2 Ungaran 2012/2013) 

 

Hipotesis 

Ho : s
2
1 = s

2
2 = s

2
3 = s

2
4 

Ha : tidak semua s
2

i sama, untuk i=1, 2, 3, 4 

 

Kriteria Pengujian 

Ho diterima jika X
2
 hitung < X

2
  tabel 

 

Pengujian Hipotesis 

Kelas ni dk = ni - 1 1/dk S
2

i (dk) S
2

i log S
2

i (dk) log S
2

i 

XI IPA 1 36 35 0,029 9,78 342,22 0,99 34,66 

XI IPA 2 36 35 0,029 12,32 431,22 1,09 38,17 

XI IPA 3 32 31 0,032 20,22 626,88 1,31 40,48 

XI IPA 4 34 33 0,030 16,75 552,74 1,22 40,39 

Jumlah 138 134 0,120 59,070 1953,055 4,611 153,703 

 

 

 

S
2
 = 

∑(ni-1) Si
2
 

= 
1953,055 

= 14,575 
 ∑(ni-1) 134 

 Log S
2 
 = 1,164 

     Harga B 

        B = (Log S
2 
) ∑ (ni - 1) 

     

 

= 1,164 . 134 

   

 

= 155,924 

      X
2
 = (Ln 10) { B - ∑(ni-1)log Si

2
} 

    

 

= 2.3026 (156,634 - 154,733) 

    

 

= 5,1132 

      Untuk α= 5% dengan dk = 4 - 1 =3 diperoleh X
2
tabel = 7,81 

             

 

    

 

             

 

        

 

 

 

 

5,113168 

  

7,81 

   
Karena X

2
 hitung < X

2
  tabel maka populasi mempunyai varians yang sama (homogen) 
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Nilai Ujian Semester I Kelas XI IPA 1 (kelas kontrol) dan XI IPA 2 (kelas eksperimen)  

SMA N 2 UNGARAN 2012/2013 

        
No Kode Siswa Nilai Kontrol (xi) 

  
 No Kode Siswa Nilai Eksperimen (xi) 

  
 

1 K-01 77 

 

 1 E-01 80 

2 K-02 78 

 

 2 E-02 79 

3 K-03 75 

 

 3 E-03 81 

4 K-04 84 

 

 4 E-04 80 

5 K-05 84 

 

 5 E-05 84 

6 K-06 83 

 

 6 E-06 82 

7 K-07 80 

 

 7 E-07 79 

8 K-08 86 

 

 8 E-08 81 

9 K-09 77 

 

 9 E-09 81 

10 K-10 81 

 

 10 E-10 77 

11 K-11 77 

 

 11 E-11 74 

12 K-12 82 

 

 12 E-12 81 

13 K-13 82 

 

 13 E-13 74 

14 K-14 73 

 

 14 E-14 78 

15 K-15 78 

 

 15 E-15 80 

16 K-16 81 

 

 16 E-16 78 

17 K-17 77 

 

 17 E-17 76 

18 K-18 76 

 

 18 E-18 73 

19 K-19 85 

 

 19 E-19 77 

20 K-20 78 

 

 20 E-20 76 

21 K-21 85 

 

 21 E-21 75 

22 K-22 83 

 

 22 E-22 75 

23 K-23 78 

 

 23 E-23 79 

24 K-24 80 

 

 24 E-24 79 

25 K-25 81 

 

 25 E-25 78 

26 K-26 81 

 

 26 E-26 81 

27 K-27 81 

 

 27 E-27 74 

28 K-28 82 

 

 28 E-28 76 

29 K-29 83 

 

 29 E-29 89 

30 K-30 82 

 

 30 E-30 79 

31 K-31 83 

 

 31 E-31 80 

32 K-32 87 

 

 32 E-32 86 

33 K-33 83 

 

 33 E-33 74 

34 K-34 80 

 

 34 E-34 77 

35 K-35 83 

 

 35 E-35 83 

36 K-36 82 

  

36 E-36 78 

      

  

  

 ∑ xi   =  2908 

  

∑ xi  =  2834 

n1  =  36 

  

n2  =  36 
 

= 80,78 
   

= 78,74 

s1
2
 = 10,46 

  

s2
2
 = 12,67 

s1 = 3,23 

  

s2 = 3,56 
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Uji Kesamaan Dua Varians Awal 

 

Hipotesis 

Ho : σ1
2 

= σ 2
2
 

Ha : σ 1
2 

≠ σ 2
2
 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

Jika Fhitung ≤ F1/2α(V1,V2) dengan α = 5%, berarti dua kelompok mempunyai varians 

yang sama. 

Dengan: 

V1= n1-1 = 36-1= 35(dk pembilang) 

V2= n2-1 = 36-1= 35(dk penyebut) 

Perhitungan: 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

F = 
12,67 

= 1,21 
10,46 

 

Berdasarkan tabel F, maka harga F tabel dengan dk pembilang = 35 dan dk penyebut 

= 35, dengan taraf kesalahan sebesar 5% adalah 1,96. 

Karena Fhitung ≤ Ftabel  (1,31 < 1,96), maka Ho diterima (varians homogen) 

  

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F

1,21 1,96 
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Data Nilai Pretest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

NO KODE NILAI NO KODE NILAI 

1 E-01 50 1 K-01 60 

2 E-02 40 2 K-02 55 

3 E-03 50 3 K-03 50 

4 E-04 55 4 K-04 55 

5 E-05 40 5 K-05 50 

6 E-06 45 6 K-06 45 

7 E-07 45 7 K-07 45 

8 E-08 40 8 K-08 50 

9 E-09 50 9 K-09 55 

10 E-10 55 10 K-10 45 

11 E-11 40 11 K-11 50 

12 E-12 45 12 K-12 45 

13 E-13 45 13 K-13 55 

14 E-14 55 14 K-14 50 

15 E-15 40 15 K-15 50 

16 E-16 55 16 K-16 50 

17 E-17 40 17 K-17 55 

18 E-18 50 18 K-18 40 

19 E-19 45 19 K-19 45 

20 E-20 50 20 K-20 45 

21 E-21 40 21 K-21 55 

22 E-22 45 22 K-22 40 

23 E-23 60 23 K-23 55 

24 E-24 45 24 K-24 40 

25 E-25 50 25 K-25 50 

26 E-26 55 26 K-26 40 

27 E-27 45 27 K-27 50 

28 E-28 50 28 K-28 55 

29 E-29 45 29 K-29 40 

30 E-30 55 30 K-30 45 

31 E-31 50 31 K-31 45 

32 E-32 55 32 K-32 50 

33 E-33 50 33 K-33 45 

34 E-34 65 34 K-34 50 

35 E-35 55 35 K-35 40 

36 E-36 50 36 K-36 45 

S = 1750 S = 1740 

n1 = 36 n2 = 36 

x1 = 48,61 x2 = 48,33 

Nilai Tertinggi = 65 Nilai Tertinggi = 60 

Nilai Terendah = 40 Nilai Terendah = 40 

s1
2
 = 39,4444 s2

2
 = 30,0000 

s1 = 6,2805 s2 = 5,4772 
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Uji Normalitas Nilai Pretest Kelompok Eksperimen 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika x
2
 < x

2
tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal =  65  Panjang kelas =  4 

Nilai minimal  =  40  Rata-rata =  48,61 

Rentang  =  25  s  =  6,28 

Banyak kelas  =  6  n  =  36 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

40 - 44 39,5 -1,45 0,4266 0,1868 6,7236 7 0,011 

45 - 49 44,6 -0,64 0,2398 0,3054 

10,995

2 9 0,362 

50 - 54 49,6 0,17 0,0656 0,2692 9,6895 10 0,010 

55 - 59 54,7 0,97 0,3348 0,1278 4,6002 8 2,513 

60 - 64 59,8 1,78 0,4626 0,0326 1,1747 1 0,026 

65 - 69 64,9 2,59 0,4952 0,0045 0,1609 1 4,375 

          69,9 3,40 0,4997 

 

  36   

                              ²



= 7,2971 

Untuk α = 5% dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2

tabel = 7,8147 

 
 

Karena x² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal  
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i
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Uji Normalitas Nilai Pretest Kelompok Kontrol 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika x
2
 < x

2
tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal =  60  Panjang kelas =  3 

Nilai minimal  =  40  Rata-rata =  48,33 

Rentang  =  20  s  =  5,48 

Banyak kelas  =  6  n  =  36 

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

40 - 43 39,5 -1,61 0,4466 0,1484 5,3440 6 0,0805 

44 - 48 43,8 -0,84 0,2982 0,2753 9,9102 10 0,0008 

49  52 48,0 -0,06 0,0229 0,2872 10,3395 11 0,0422 

53 - 56 52,3 0,72 0,2643 0,1686 6,0695 8 0,6140 

57 - 60 56,5 1,50 0,4329 0,0556 2,0028 1 0,5021 

61 - 65 60,8 2,28 0,4886 0,0103 0,3708 0 0,3708 

          65,1 3,05 0,4989         

                              ²



= 1,6105 

Untuk α = 5% dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2

tabel = 7,8147 

 
 

Karena x² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal  
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Data Nilai Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

Kelas Eksperimen (XI IPA 2) Kelas Kontrol (XI IPA 1) 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 85 1 K-01 65 
2 E-02 85 2 K-02 50 
3 E-03 70 3 K-03 60 
4 E-04 70 4 K-04 70 
5 E-05 85 5 K-05 65 
6 E-06 75 6 K-06 60 
7 E-07 85 7 K-07 75 
8 E-08 80 8 K-08 65 
9 E-09 85 9 K-09 50 

10 E-10 75 10 K-10 60 
11 E-11 85 11 K-11 65 
12 E-12 65 12 K-12 65 
13 E-13 80 13 K-13 50 
14 E-14 70 14 K-14 60 
15 E-15 80 15 K-15 75 
16 E-16 65 16 K-16 65 
17 E-17 80 17 K-17 60 
18 E-18 85 18 K-18 80 
19 E-19 70 19 K-19 65 
20 E-20 75 20 K-20 75 
21 E-21 80 21 K-21 65 
22 E-22 85 22 K-22 50 
23 E-23 75 23 K-23 60 
24 E-24 85 24 K-24 70 
25 E-25 75 25 K-25 60 
26 E-26 80 26 K-26 55 
27 E-27 70 27 K-27 75 
28 E-28 85 28 K-28 70 
29 E-29 80 29 K-29 75 
30 E-30 85 30 K-30 65 
31 E-31 75 31 K-31 50 
32 E-32 80 32 K-32 60 
33 E-33 85 33 K-33 65 
34 E-34 75 34 K-34 65 
35 E-35 80 35 K-35 50 
36 E-36 75 36 K-36 60 
S = 2820 S = 2405 

n1 = 36 n2 = 36 

x1 = 78,33 x2 = 66,81 

Nilai Tertinggi = 85 Nilai Tertinggi = 80 

Nilai Terendah = 65 Nilai Terendah = 50 

s1
2
 = 38,5714 s2

2
 = 94,5040 

s1 = 6,2106 s2 = 9,7213 
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Uji Normalitas Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika x
2
 < x

2
tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal =  85  Panjang kelas =  3 

Nilai minimal  =  65  Rata-rata =  78,33 

Rentang  =  20  s  =  6,21 

Banyak kelas  =  6  n  =  36 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

Kls. 

Untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

65 - 68 64,5 -2,23 0,4870 0,0486 1,7508 2 0,035 

69 - 73 68,8 -1,54 0,4384 0,1122 4,0394 5 0,228 

73 - 76 72,5 -0,94 0,3262 0,2101 7,5644 8 0,025 

77 - 80 76,5 -0,30 0,1161 0,2525 9,0894 9 0,001 

81 - 84 80,5 0,35 0,1364 0,2032 7,3160 0 7,316 

85 - 88 84,5 0,99 0,3396 0,3396 12,2266 12 0,004 

          88,8 1,68 0,0000 

 

  36   

                              x²   = 7,6101 

Untuk α = 5% dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2

tabel = 7,8147 

 
 

Karena x² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal  
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Uji Normalitas Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika x
2
 < x

2
tabel 

Pengujian Hipotesis 

Nilai maksimal =  80  Panjang kelas =  5 

Nilai minimal  =  50  Rata-rata =  63,19 

Rentang  =  30  s  = 8,21 

Banyak kelas  =  6  n  =  36 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluan

g untuk 

Z 

Luas 

Kls. 

Untuk Z 

Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

50 - 55 49,5 -1,67 0,4524 0,1232 4,4353 6 0,5520 

56 - 61 55,4 -0,95 0,3292 0,2369 8,5288 10 0,2538 

62 - 67 61,3 -0,23 0,0923 0,2781 10,0131 11 0,0973 

68 - 73 67,2 0,48 0,1859 0,1994 7,1785 3 2,4323 

74 - 78 73,1 1,20 0,3853 0,0873 3,1415 5 1,0995 

79 - 84 78,9 1,92 0,4725 0,0233 0,8385 1 0,0311 

          84,8 2,64 0,4958         

                              x²   = 4,4660 

Untuk α = 5% dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh x
2

tabel = 7,8147 

 
 

Karena x² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal  
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Uji Kesamaan Dua Varians Hasil Pretest antara Kelompok Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Hipotesis 

Ho : σ1
2 

= σ 2
2
 

Ha : σ 1
2 

≠ σ 2
2
 

Pengujian Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

 

Kriteria yang digunakan: 

Jika Fhitung ≤ F1/2α(V1,V2) dengan α = 5%, berarti dua kelompok mempunyai varians 

yang sama. 

Dengan: 

V1= n1-1 = 36-1= 35(dk pembilang) 

V2= n2-1 = 36-1= 35(dk penyebut) 

Perhitungan: 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

F = 
Varians terbesar 

= 
39,44 

= 1,31 
Varians terkecil 30,00 

Berdasarkan tabel F, maka harga F tabel dengan dk pembilang = 35 dan dk penyebut 

= 35, dengan taraf kesalahan sebesar 5% adalah 1,96 

Karena Fhitung ≤ Ftabel  (1,31 < 1,96), maka Ho diterima (varians homogen) 

 

  

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F

1,31 1,96 
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Uji Normalized Gain (g) Peningkatan Pemahaman Siswa Materi 

Termodinamika  

 

RATA-RATA KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

PRE TEST 48,61111111 48,33 

POST TEST 78,33 63,19 

  

Kriteria uji <g> : g > 0,7 (tinggi) 

    : 0,3 < g < 0,7 (sedang) 

    : g < 0,3 (rendah) 

Kelompok Eksperimen 

 

   

   

= 
78,33 - 48,61111111 

100 - 48,61111111 

          <g> = 0,58 (sedang) 

 

Kelompok Kontrol 

 

   

   

= 
63,19 - 48,33 

100 - 48,33 

          <g> = 0,29 (rendah) 

  

g

S

SS

pre

prepost





%100
= 

g

S

SS

pre

prepost





%100
= 
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Uji Ketuntasan Belajar Kelas Ekperimen 

 

Hipotesis: 

Ho : μ ≤ μ0 

Ho : μ > μ0 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah :  

t =
x − μ0

s

 n

 

Keterangan : 

t : nilai yang dihitung 

x  : rata-rata nilai 

 μ0 : nilai yang dihipotesiskan yaitu 70 

s : simpangan baku 

n : jumlah anggota sampel 

Kriteria : 

Kriteria pengujian dengan taraf kesukaran 5% dan dk = n-1 yaitu jika thitung ≤ ttabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

t = 78,33 - 70 

  
6,2106 : 36 

     
t = 8,33 = 8,05 

  
1,04 

  
     dengan taraf kesukaran 5% dan dk = 35 ttabel =2,0301 

karena thitung > ttabel sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 
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Uji Ketuntasan Belajar Kelas Kontrol 

 

Hipotesis: 

Ho : μ ≤ μ0 

Ho : μ > μ0 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah :  

t =
x − μ0

s

 n

 

Keterangan : 

t : nilai yang dihitung 

x  : rata-rata nilai 

 μ0 : nilai yang dihipotesiskan yaitu 70 

s : simpangan baku 

n : jumlah anggota sampel 

Kriteria : 

Kriteria pengujian dengan taraf kesukaran 5% dan dk = n-1 yaitu jika thitung ≤ ttabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

t = 63,19 - 70 

  
8,2074 : 36 

     
t = -6,81 = -4,98 

  
1,37 

  
     dengan taraf kesukaran 5% dan dk = 35 ttabel =2,0301 

karena thitung > ttabel sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 
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Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

 

Persentase ketuntasan belajar dari masing-masing kelompok dapat diketahui dengan 

rumus: 

% =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥ 70

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 

Tuntas jika % ≥ 85% dan tidak tuntas jika % < 85% 

 

Kelas Eksperimen 

%  =  34 x 100%  =  94% 

  

36 

     

Kelas Kontrol 

%  =  9 x 100%  =  25% 

  

36 

     

Berdasarkan hasil pengujian, kelas eksperimen mencapai ketuntasan secara klasikal 

sedangkan kelas kontrol tidak mencapai ketuntasan secara klasikal. 
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Foto Suasana Pembelajaran Di Kelas Eksperimen 
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Foto Suasana Pembelajaran Di Kelas Kontrol 
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