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ABSTRAK 

 

 

Ulya, Syifa. 2013. Keefektifan Model Pembelajaran Guided Inquiry berbasis 

Think Pair Share (TPS) dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Kelas 

XI SMA. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Prof. Drs. Nathan 

Hindarto, Ph.D, dan Pembimbing Pendamping Dra. Upik Nurbaiti, M.Si. 

 

Kata kunci : keefektifan, guided inquiry, think pair share, pemahaman konsep. 

 

Fisika merupakan cabang sains yang mempelajari gejala dan fenomena 

alam secara sistematis. Pembelajaran fisika tidak hanya ditekankan pada 

pengetahuan fakta-fakta, pemahaman rumus tetapi perlu dilengkapi dengan 

pemahaman konsep yang mendasar. Berdasarkan analisis nilai dan wawancara 

tentang mata pelajaran Fisika di SMA Negeri 1 Grabag, kemampuan siswa 

memahami konsep masih rendah. Pembelajaran ditekankan pada penghafalan 

rumus, akibatnya siswa tidak mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Selain itu, pembelajaran yang 

diterapkan bersifat searah dimana siswa hanya memperoleh transfer ilmu dari 

guru dengan model pembelajaran ekspositori. Perlu adanya inovasi pembelajaran 

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share (TPS) dalam meningkatkan konsep fisika kelas XI SMA. Berdasarkan 

tujuan tersebut sampel penelitian yang digunakan adalah kelas XI IPA 1 dan kelas 

XI IPA 2 SMA Negeri 1 Grabag. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

random sampling. Metode true experiment digunakan untuk menguji keefektifan 

model pembelajaran dengan desain pretest posttest control group design. 

Instrumen penelitiannya adalah soal tes tertulis dan perangkat pembelajaran. Hasil 

penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share telah mencapai ketuntasan 

belajar individu dan ketuntasan belajar klasikal. Hasil ini diperkuat dengan hasil 

uji perbedaan rata-rata dimana diperoleh  yang 

menunjukkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. Peningkatan pemahaman konsep kelas eksperimen juga lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol yang diketahui dari uji gain dimana kelas eksperimen 

masuk dalam kategori tinggi ), sedangkan kelas kontrol masuk 

dalam kategori sedang ( ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share efektif dalam 

meningkatkan pemahaman konsep Fisika kelas XI SMA.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatkan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak 

yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru sebagai pengajar dan pendidik. 

Guru merupakan salah satu yang paling berperan dalam proses transfer ilmu 

pengetahuan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru 

hendaknya menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode dan model 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan variasi pendekatan, strategi, 

metode dan model pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan 

cerdas dan berkompeten. Hal ini hanya dapat tercapai apabila siswa terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Pembelajaran yang demikian akan sesuai dengan prinsip belajar 

sepanjang hidup yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu 

belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar dengan melakukan (learning 

to do), belajar untuk hidup dalam kebersamaan (learning to live together), dan 

belajar menjadi (learning to be).  

Guru perlu meningkatkan mutu pembelajaran dimulai dengan rancangan 

pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, karakteristik materi yang 

diajarkan, dan sumber belajar yang tersedia. Kenyataannya, masih banyak ditemui 

proses pembelajaran yang kurang bermakna, dan kurang mempunyai  daya tarik 
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sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optima.  Ini terjadi pada sebagian besar 

SMA terutama pada mata pelajaran Fisika. 

Fisika merupakan cabang sains yang mempelajari gejala dan fenomena 

alam secara sistematis. Pembelajaran fisika tidak hanya ditekankan pada 

pengetahuan fakta-fakta, pemahaman rumus tetapi perlu dilengkapi dengan 

pemahaman konsep yang mendasar. Akibatnya, perlu adanya proses penemuan 

secara mandiri agar pengetahuan yang diperoleh tersimpan sebagai pengetahuan 

yang lebih bermakna. 

Berdasarkan analisis nilai dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

Fisika kelas XI di SMA Negeri 1 Grabag, ketuntasan belajar klasikal belum 

mencapai kriteria yang ditetapkan sekolah. Hal ini dapat diketahui dari hasil ujian 

tengah semester dan ujian semester dimana sebagian besar siswa belum mencapai 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) KKM yang ditentukan yaitu 75. Melihat kenyataan 

yang demikian menunjukkan adanya permasalahan baik dari proses pembelajaran 

maupun komponen pembelajaran. 

Selain dengan guru mata pelajaran fisika, wawancara juga dilakukan 

dengan siswa. Temuan dari hasil wawancara menunjukkan fakta adanya 

ketidakmampuan siswa dalam memahami konsep secara benar. Pemahaman siswa 

terarah pada penghafalan rumus-rumus matematis yang diterima dengan instan 

sehingga pemahaman konsep siswa lemah. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung menitik beratkan 

pada penurunan rumus-rumus fisika secara matematis. Pembelajaran yang 

demikian mengharuskan siswa menghafal rumus namun kurang memaknai untuk 
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apa dan bagaimana rumus itu digunakan. Selain itu model yang digunakan oleh 

guru adalah ekspositori dengan  metode ceramah, dan tanya jawab dimana guru 

memaparkan rumus-rumus fisika beserta turunannya. Akibatnya,  mata pelajaran 

fisika diarahkan pada learning to know. 

Pengamatan di lapangan dan wawancara yang telah dilakukan 

menunjukkan masih perlu diupayakan pembenahan pada pembelajaran fisika. 

Hendaknya pembelajaran dirancang dengan memperhatikan tujuan, karakteristik 

materi yang diajarkan, kemampuan siswa, dan sumber belajar yang tersedia. 

Pesera didik seharusnya diberi kesempatan untuk menggali pemahaman, 

mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan proses sains termasuk 

penyelidikan ilmiah. Salah satu diantaranya adalah dengan inquiry. 

Banyak penelitian yang mengeksplorasi keefektifan model inquiry dalam 

pembelajaran sains. Ozdilek (2009) menyatakan bahwa inquiry sangat penting 

dalam pembentukan pengetahuan sains. Model pembelajaran inquiry juga 

memaksimalkan pengetahuan tentang sains dan meningkatakan pemahaman 

sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak mudah hilang. 

Guided inquiry merupakan salah satu pengembangan dari model inquiry. 

Model pembelajaran guided inquiry menekankan pada proses penemuan 

pengetahuan secara mandiri dimana siswa sebagai pusat pembelajaran. Peran guru 

hanyalah sebagai fasilitator yang membimbing siswa pada proses penemuan 

pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bilgin (2009) dan Ozdilek (2009) 

bahwa pada model pembelajaran guided inquiry, guru dan siswa berperan penting 

dalam proses bertanya, menjawab, dan menyusun pengetahuan, dimana guru 
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mengarahkan bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan siswa berusaha 

menggali pengetahuan dengan bimbingan guru. 

Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sendiri akan menguatkan 

pemahamaan konsep. Lee et. al (2011) mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran guided inquiry mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan membantu siswa untuk mendalami konsep melalui proses hipotesis. 

Merumuskan hipotesis merupakan bagian dari langkah pembelajaran guided 

inquiry sebagai pembentuk pengetahuan. Wening (2011) dalam jurnalnya 

menyatakan bahwa pendapat dan ide-ide yang dikeluarkan siswa dapat menuntun 

proses penemuan dan pengembangan pengetahuan yang dekat dengan fenomena 

alam. Ide-ide tersebut merupakan bagian dari hipotesis yang dapat membimbing 

siswa dalam penemuan pengetahuan. Dengan demikian, siswa dapat 

membandingkan hipotesis yang telah diajukan dan hasil yang diperoleh sehingga 

pemahaman konsep yang diterima lebih kuat. 

Kemampuan merumuskan hipotesis setiap siswa akan berbeda bergantung 

pada penalaran analogi sebagaimana dinyatakan Lawson (1995: 11). Selain itu, 

kemampuan siswa untuk berimajinasi juga berbeda. Akibatnya, hipotesis setiap 

siswa akan bergantung pada kemampuan berpikir siswa itu sendiri. Oleh sebab 

itu, perlu adanya proses penyatuan pemikiran agar hipotesis yang diajukan dapat 

sejalan sehingga pemahaman yang diterima setiap siswa akan sama. 

 Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana 

siswa dapat bekerjasama dalam menemukan pengetahuan. Bilgin (2009) 

mengungkapkan belajar dan mengungkapkan gagasan secara berkelompok lebih 
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baik dari pada dilakukan sendiri. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah 

think pair share. Nurmawati (2012) mengungkapkan bahwa think pair share 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang dalam bentuk diskusi 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, ketrampilan berkomunikasi 

peserta didik dan mendorong partisipasi mereka dalam kelas. Siswa dapat berpikir 

dan berbagi ilmu pengetahuan sehingga terjadi komunikasi yang baik di dalam 

kelas. 

Pentingnya inovasi pembelajaran dalam perkembangan zaman, menuntut 

guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan model pembelajaran. 

Penggabungan dua model pembelajaran merupakan salah satu inovasi 

pembelajaran sehingga proses belajar lebih bervariasi dan menyenangkan. Selain 

itu, inovasi pembelajaran dilakukan untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam 

proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Inovasi 

pembelajaran yang demikian dilakukan agar siswa lebih memaknai proses belajar.  

Guided inquiry berbasis think pair share merupakan penggabungan dua 

model pembelajaran. Penggabungan ini bertujuan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran. Guided inquiry merupakan model pembelajaran yang menuntut 

siswa memperoleh pengetahuan secara mandiri, sedangkan think pair share 

merupakan pembelajarn kooperatif dimana siswa dapat belajar bersama sehingga 

pengetahuan yang didapat lebih maksimal dibandingkan siswa harus belajar 

sendiri. Penggabungan dua model ini perlu memperhatikan karakteristik dari 

setiap model agar ciri dari setiap model tidak hilang. Oleh sebab itu, model think 
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pair share disisipkan dalam sintaks guided inquiry pada bagian merumuskan 

hipotesis agar ciri setiap model tidak hilang.  

Penggabungan guided inquiry dan think pair share dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa melalui setiap langkah yang dilakukan. Siswa dapat 

berkomunikasi dalam merumuskan hipotesis, berbagi, dan mengetahui hipotesis 

yang akan digunakan untuk diuji pada langkah selanjutnya. Pada akhirnya, siswa 

akan menemukan pengetahuan sendiri dan disimpan sebagai pemehaman konsep 

yang mantap. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti peningkatan 

pemahaman konsep siswa dengan penggabungan dua model pembelajaran, guided 

inquiry dengan think pair share. Permasalahan ini akan dibahas dalam penelitian 

yang berjudul “Keefektifan Model Pembelajaran Guided Inquiry berbasis 

Think Pair Share (TPS) dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika 

Kelas XI SMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah, “Apakah model pembelajaran guided inquiry berbasis think 

pair share efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah, “Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran guided inquiry 

berbasis think pair share  dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa”.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Bagi Siswa  

1) Membantu siswa memperdalam pemahaman konsep fisika dengan 

metode pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share.  

2) Meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Bagi Guru  

1) Memberi informasi tentang salah satu alternatif model pembelajaran 

yang bisa diterapkan guna meningkatkan pemahaman konsep siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam belajar fisika.  

2) Mengembangkan kreatifitas guru dalam melakukan pembelajaran.  

Bagi Sekolah  

Memperkaya wawasan tentang berbagai model pembelajaran yang bisa 

diterapkan dalam proses pembelajaran. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap permasalahan, berikut 

ini batasan-batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini mengkaji keefektifan model pembelajaran guided inquiry 

berbasis think pair share dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa 

pada pembelajaran Fisika 

2. Peningkatan pemahaman konsep siswa dikaji dari hasil belajar secara kognitif 

dengan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share dengan 

materi Fluida Statis (khususnya zat cair).  
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1.6 Penegasan Istilah 

Untuk mengatasi adanya kesalahpahaman akan maksud dan isi dalam 

penelitian, berikut adalah penegasan-penegasan istilah yang ada pada penelitian 

ini: 

1.6.1 Keefektifan  

Keefektifan berasal dari kata efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), yang berarti dapat membawa hasil, berhasil guna / usaha tindakan. Dalam 

konteks penelitian ini, keefektifan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran guided inquiry 

berbasis think pair share mencapai ketuntasan belajar individu 75 dan 

ketuntasan belajar klasikal 75%.  

2. Rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran guided 

inquiry berbasis think pair share lebih besar dibandingkan dengan kelas 

kontrol. 

3. Hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran guided inquiry 

berbasis think pair share meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 

kelas kontrol. 

1.6.2 Model Pembelajaran Guided Inquiry 

Trowbridge & Bybee sebagaimana dikutip oleh Wiyanto (2008: 27) 

menggolongkan guided inquiry pada tingkat kedua setelah discovery, dimana guru 

mengemukakan masalah, sedangkan siswa menentukan sendiri proses pemecahan 

masalah itu sampai diperoleh solusinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 
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model pembelajaran guided inquiry merupakan model pembelajaran dimana siswa 

diarahkan untuk menemukan pengetahuannya sendiri. 

Tujuan guided inquiry adalah untuk membantu siswa mengembangkan 

ketrampilan yang diperlukan untuk membangkitkan pertanyaan yang muncul dari 

rasa keingintahuannya dan upaya mencari jawabannya. Model ini  memfasilitasi 

agar siswa mempertanyakan mengapa peristiwa terjadi, kemudian berusaha 

mengumpulkan data dan mengolahnya, sehingga dengan caranya itu dapat 

menemukan jawaban yang bersifat sementara. 

1.6.3 Model Pembelajaran Think Pair Share 

Model pembelajaran think pair share (TPS) merupakan jenis penbelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dalam proses 

belajar. Azlina sebagaimana dikutip oleh Normawati (2012) think pair share 

dirancang dalam bentuk diskusi yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, 

keterampilan berkomunikasi siswa, dan mendorong partisipasi dalam kelas. Jadi 

pembelajaran ini didesain untuk memberikan kesempatan pada siswa dalam 

berkomunikasi dan berbagi sehingga pemahaman konsep yang diterima lebih 

mantap. 

Siswa dapat mengeksplorasi pengetahuanya dengan model think pair 

share. Waktu yang diberikan kepada siswa untuk berpikir, merespons, dan saling 

membantu semakin memperkuat pengetahuan yang diperoleh. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Trianto (2009: 133) bahwa siswa akan memperoleh lebih banyak 

pengetahuan dari apa yang mereka jelaskan dan alami. 
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1.6.4 Model Pembelajaran Guided Inqury berbasis Think Pair Share 

Inovasi pembelajaran merupakan salah satu strategi agar pembelajaran 

lebih bermakna dan menyenangkan. Salah satu bentuk inovasi pembelajarn adalah 

dengan menggabungkan dua model pembelajaran. Penggabungan dua model ini 

harus memperhatikan karakteristik setiap model agar ciri dari setiap model tetap 

terlihat. 

Model think pair share disisipkan pada sintaks guided inquiry bagian 

merumuskan hipotesis agar ciri setiap model tidak hilang. Penggabungan guided 

inquiry dan think pair share dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 

melalui setiap langkah yang dilakukan. Siswa dapat berkomunikasi dalam 

merumuskan hipotesis, berbagi, dan mengetahui hipotesis yang akan digunakan 

untuk diuji pada langkah selanjutnya. Pada akhirnya, siswa akan menemukan 

pengetahuan sendiri dan disimpan sebagai pemehaman konsep yang mantap. 

1.6.5 Pemahaman Konsep 

Pemahaman (Arikunto, 2007: 118) adalah suatu jenjang dalam ranah 

kognitif yang menunjukkan kemampuan menjelaskan hubungan yang sederhana 

antara fakta-fakta dan konsep. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap 

makna atau arti dari sesuatu konsep. Hamalik (2008: 162) menyatakan konsep 

merupakan suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki  ciri-ciri umum 

sehingga dapat dipahami dengan tepat. Siswa dituntut untuk menemukan suatu 

konsep dengan kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru. Oleh 

sebab itu, pemahaman konsep sangat penting dalam pembelajaran agar siswa 

dapat memaknai pengetahuan yang didapat dengan jelas. 
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Mempelajari konsep merupakan dasar dari pengetahuan agar pengetahuan 

dipahami dengan benar. Trianto (2009: 158) berpendapat bahwa untuk dapat 

menguasai konsep seseorang harus membedakan antara benda satu dengan benda 

yang lain, peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Pemahaman konsep yang 

matang akan menuntun siswa dalam menggolongkan dunia sekitar berdasarkan 

konsep yang dipelajari. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi skripsi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan skripsi, terdiri atas 

halaman judul, pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian isi skripsi terdiri atas Bab 

1 sampai Bab 5. Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Pada Bab 2 berisi 

tinjauan pustaka yang meliputi pembelajaran dan pemahaman konsep fisika, hasil 

belajar model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share, tinjauan 

materi fluida statis, kerangka berpikir dan hipotesis. Bab 3 adalah metode 

penelitian berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, desain 

penelitian, variabel penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, uji 

coba instrumen penelitian dan metode analisis data. Pada Bab 4 berisi tempat 

untuk hasil dan pembahasan dan Bab 5 adalah penutup yang berisis berisi 

kesimpulan dan saran. Bagian Akhir dari skripsi berisi daftar pustaka dan 

lampiran.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran merupakan proses menemukan pengetahuan. Sa‟ud (2009: 

124) mendefinisikan “pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa”.  

Implikasinya bahwa  pembelajaran sebagai suatu proses harus dirancang, 

dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis dengan menerapkan 

pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang 

kondusif bagi siswa. Salah satunya adalah pada pembelajaran fisika. 

Belajar fisika tidak akan lepas dari  kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

fisika menekankan pada proses bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat 

digunakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Reif (1995) dan Wiyanto (2008:  11) 

yang menyatakan bahwa tujuan utama pembelajaran fisika adalah membantu 

siswa memperoleh pengetahuan dasar secukupnya ( a modest amount of basic 

knowladge) yang dapat digunanakan secara fleksibel. Pembelajaran sains perlu 

diarahkan untuk memperoleh kemampuan menggunakan secukupnya pengetahuan 

dasar yang berguna dalam menjelaskan atau memecahkan dan memahami konsep 

dasar. Pembelajaran semacam ini diharapkan lebih bermanfaat dan  mewujudkan 

literasi sciene for all. 

Proses pembelajaran bukan merupakan proses tranfer rumus matematis, 

melainkan proses bagaimana pengetahuan yang diperoleh bermanfaat. Wiyanto 
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(2008: 12) mengungkapkan, “mempelajari seluruh konsep dan menyelenggarakan 

semua soal yang terdapat pada buku teks belum tentu dapat mengembangkan 

ketrampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan”. Pendapat ini diperkuat oleh Reif 

(1995) yang menyatakan bahwa siswa memperoleh keuntungan yang sedikit dari 

pengetahuan yang dihafalkan. Oleh karena itu, pentingnya sebuah pemahaman 

pengetahuan dan konsep sains yang mendasar agar pengetahuan yang diperoleh 

lebih bermakna. 

Pembelajaran fisika diarahkan untuk mengetahui konsep sains dalam 

kehidupan sehari-hari agar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Selain itu, tujuan 

dari pembelajaran fisika diantaranya untuk menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pembelajaran diarahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” 

sehingga dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Pembelajaran fisika tidak hanya menekankan pada pemahaman rumus 

untuk memecahkan soal yang disajikan. Pembelajaran fisika harus menekankan 

pada ketrampilan berpikir kritis, pemahaman konsep, dan kemampuan 

memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan Lawson (1995: 68) yang menyatakan 

bahwa sistem pendidikan sains harus membantu siswa mencapai tujuan:  

1. Membangun sejumlah konsep dan sistem konsteptual yang bermakna;  

2. Mengembangkan ketrampilan berpikir bebas, kreatif dan kritis;  

3. Meningkatkan kemampuan menerapkan kemampuannya untuk belajar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan.  
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2.2 Pemahaman Konsep Fisika 

Arikunto (2007: 118) menyatakan bahwa pemahaman adalah suatu jenjang 

dalam ranah kognitif yang menunjukkan kemampuan menjelaskan hubungan yang 

sederhana antara fakta-fakta dan konsep. Pemahaman memerlukan kemampuan 

menangkap makna atau arti dari sesuatu konsep.  

Trianto (2009: 158) mendefinisikan konsep sebagai abstaksi dari 

serangkaian dari pengalaman atau kejadian. Suatu konsep dapat terbentuk dari 

gagasan atau ide dari pikiran setiap orang. Sebagiamana dinyatakan Lawson 

(1995: 69) konsep terbentuk ketika dua atau lebih perbedaan benda, kejadian, atau 

situasi yang telah diklasifikasikan bersama dan dikumpulkan perbagian dari 

benda, kejadian atau situasi tersebut. Adapun Joyce (1992: 31) mengungkapkan 

bahwa menurut Brunner ada 5 elemen dari konsep yaitu “name, example (positive 

and negative), attribute, value, and rule”. Memahami konsep berarti mempelajari 

seluruh elemen dari konsep. 

Pemahaman konsep penting dalam pembelajaran agar siswa dapat 

memaknai pengetahuan dengan jelas. Sebagaimana diungkapkan Trianto (2009: 

158) bahwa untuk menguasai konsep siswa harus membedakan setiap peristiwa 

atau benda sehingga dapat menuntun siswa memahami dunia sekitar berdasarkan 

konsep yang dipelajari. 

Konsep fisika terbentuk sebagai hasil abstraksi dan generalisasi dari suatu 

pengamatan. Konsep dalam fisika merupakan gagasan atau ide mengenai suatu 

materi, pengalaman, peristiwa suatu objek. Konsep tersebut diabstraksikan secara 

tetap sehingga memudahkan manusia untuk mengadakan komunikasi dan berfikir. 
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Jadi, pemahaman konsep fisika adalah kemampuan mengungkapkan 

makna suatu konsep fisika yang meliputi kemampuan membedakan, menjelaskan, 

menguraikan lebih lanjut, dan mengubah konsep yang berisi gagasan atau ide. 

Gagasan berisi suatu materi, pengalaman, peristiwa atau ciri-ciri khas suatu objek 

yang diabstraksikan secara tetap. Siswa dikatakan memahami konsep bila mampu 

mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh 

dari konsep.  

 

2.3 Model Pembelajaran berbasis Inquiry 

Sa‟ud (2009: 169) menyatakan bahwa inquiry merupakan proses belajar 

berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara 

sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi 

hasil dari proses menemukan sendiri.  Pembelajaran inquiry dirancang untuk 

mengajak siswa secara langsung menuju proses ilmiah yang terjadi dalam waktu 

singkat. 

Pembelajaran dengan inquiry ditekankan pada kemampuan siswa untuk 

memperoleh pengetahuannya dengan langkah-langkah tertentu. Gulo sebagaimana 

dikutip Trianto (2007: 137) menyatakan bahwa inquiry tidak hanya 

mengembangkan ketrampilan intelektual tetapi seluruh potensi yang ada.  Selain 

itu, inquiry juga pengembangan emosional dan keterampilan yang tersusun dari 

proses yang bermula dari merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat McDeemott (2000) bahwa proses-proses tersebut merupakan jantung 

dari metode sains.  
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Berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian dan karakteristik 

model pembelajaran berbasis inquiry mengarah pada proses penemuan yang 

melibatkan siswa di dalamnya. Siswa dituntun untuk menjawab permasalahan 

yang sifatnya kontekstual dengan merumuskan hipotesis.  Permasalahan dijawab 

dengan pengambilan data sehingga akan ditemukan kesimpulan. Ini 

menunjukknan bahwa inquiry bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 

intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Selain 

itu, inquiry didesain untuk menumbuhkan kelancaran dalam menjawab 

pertanyaan, membangun sebuah konsep dan hipotesis, serta pengujian. 

 

2.4 Model Pembelajaran Guided Inquiry 

Model pembelajaran guided inquiry merupakan model pembelajaran 

dimana siswa dibimbing untuk memperoleh pengetahuan sendiri. Proses 

penemuan pengetahuan secara mandiri dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir dan pemahaman konsep siswa sehingga dapat diingat lebih lama. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bilgin (2009),  

“...teaching and learning processes during which learners ask their own 

question, plan their own inquiries, analyze and discuss their findings and 

construct their own understanding proves leraning to be more effective 

and long lasting”. 

 

Banyak penelitian yang mengeksplorasi keefektifan model pembelajaran 

guided inquiry. Brickman (2009) menyatakan bahwa guided inquiry efektif dalam 

mengukur ketercapaian pemahaman pengetahuan, pemahaman konsep, dan 

mengatasi miskonsepsi pemahaman pengetahuan. Begitu pula Bilgin (2009) 

mengungkapkan aktivitas pada pembelajaran guided inquiry membantu siswa 
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mengembangkan respon individu, kemampuan kognitif, membuat laporan, 

pemecahan masalah, dan ketrampilan proses. Pendapat tersebut memperjelas 

bahwa model pembelajaran guided inquiry dapat menumbuhkan pemahaman 

konsep, semangat berkretivitas, kemandirian belajar, dan toleransi terhadap 

pendapat yang berbeda. 

Pembelajaran guided inquiry dapat divariasikan dengan berbagai metode, 

salah satunya dengan kegiatan laboratorium. Brickman (2009) mengungkapkan 

bahwa aktivitas laboratorium dapat membimbing siswa dalam menemukan konsep 

dasar dimana dalam penemuan konsep tersebut diawali dengan permasalahan dan 

pertanyaan. Siswa dapat menemukan dan memahami konsep melalui kegiatan 

laboratorium. 

Adapun tahap-tahap penerapan model pembelajaran guided inquiry 

menurut Eggen dan Kauchak sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007:141): 

1. menyajikan pertanyaan atau masalah dimana guru membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah,  

2. membuat hipotesis dimana guru membimbing siswa dalam menentukan 

hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis 

mana yang menjadi prioritas penyelidikan,  

3. merancang percobaan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan 

dilakukan, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi,  

4. mengumpulkan data melalui percobaan yang telah dirancang sebelumnya 

untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menjawab hipotesis,  
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5. membuat kesimpulan dimana guru membinbing siswa untuk menyampaikan 

hasil penemuannya sebagia jawaban dari hipotesis. 

Berdasarkan tahap-tahap tersebut dapat diketahui karakteristik dari guided 

inquiry yang perlu diperhatikan yaitu: (1) siswa mengembangkan keterampilan 

berpikir melalui observasi spesifik hingga membuat inferensi atau generalisasi, (2) 

sasarannya adalah mempelajari proses mengamati kejadian atau objek kemudian 

menyusun generalisasi yang sesuai, (3) guru mengontrol bagian tertentu dari 

pembelajaran misalnya kejadian, data, materi dan berperan sebagai pemimpin 

kelas, (4) tiap-tiap siswa berusaha untuk membangun pola yang bermakna 

berdasarkan hasil obsevasi di dalam kelas, (5) kelas diharapkan berfungsi sebagai 

laboratorium pelajaran, (6) biasanya sejumlah generalisasi tertentu akan diperoleh 

dari siswa, (7) guru memotivasi semua siswa untuk mengkomunikasikan hasil 

generalisasinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa dalam kelas. 

 

2.5 Model Pembelajaran Think Pair Share 

Model pembelajaran think pair share (TPS) atau berpikir berpasangan 

berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dalam proses belajar. Model ini 

dikembangkan oleh Frang Lyman dan koleganya di Universitas Maryland yang 

menyatakan bahwa think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk 

membuat variasi suasana pola diskusi (Trianto, 2007:61). Hal ini juga 

diungkapkan Laura sebagaimana dikutip Septiana & Handoyo (2006) yang 

menyatakan bahwa salah satu keunggulan model TPS adalah dapat diterapkan 

pada berbagai tingkatan kemampuan berpikir dan dalam setiap kesempatan. Siswa 
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diberi waktu lebih banyak berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama 

lain. Oleh sebab itu model ini dikembangkan untuk memaksimalkan proses 

belajar. Akibatnya terjadi interaksi antar siswa yang menguntungkan.  

 Nurmawati (2012) dalam jurnalnya mengungkapkan “Proses penemuan 

yang dikemas dalam pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar 

belajar kognitif siswa”. Siswa tidak lagi pasif menerima dan menghafal informasi 

yang diberikan guru, tetapi berusaha mencari  tahu bagaimana suatu konsep 

ditemukan. Penemuan konsep dengan cara sendiri akan memunculkan rasa 

kepuasan sehingga pemahaman konsep yang diterima tidak mudah hilang. 

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Ho & Boo (2007) bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dan 

membantu mencapai pemahaman lebih baik tentang konsep fisika. 

Sintaks model think pair share 

Menurut Trianto (2007:61-62) tahapan think pair share  adalah sebagai berikut: 

1. Berpikir (thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan 

dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit 

untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan penjelasan 

bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian berpikir. 

2. Berpasangan (Pairing) 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan 

apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat 

menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan 
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gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru 

memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. 

3. Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk 

berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar 

sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

Terjadinya interaksi antar siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep 

karena setiap siswa dapat berbagi pengetahuannya. Menurut Soeparno 

sebagaimana dikutip Nurmawati (2012) tahapan think pair share dengan Think 

diharapkan siswa bisa berpikir sendiri atau menjawab soal yang diberikan oleh 

guru. Pada tahapan pair, siswa berdiskusi secara berpasangan dan akhirnya share, 

siswa berbagi hasil diskusi dengan seluruh pesrta didik satu kelas kemudian 

memadukannya serta membuat kesimpulan bersama. 

 

2.6 Model Pembelajaran Guided Inquiry berbasis Think Pair Share 

Inovasi pembelajaran merupakan salah satu strategi agar pembelajaran 

lebih bermakna dan menyenangkan. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran 

adalah dengan menggabungkan dua model pembelajaran. Penggabungan dua 

model ini harus memperhatikan karakteristik setiap model agar ciri dari setiap 

model tetap terlihat. 

Penggabungan model pembelajaran dilakukan dalam banyak penelitian 

untuk menghasilkan model pembelajaran yang baru dan inovatif pada dunia 

pendidikan. Bilgin (2009) menggabungkan model pembelajaran kooperatif 
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dengan model guided inquiry untuk meningkatkan pemahaman konsep dengan 

kebersamaan dalam belajar. Penelitiannya mengungkapkan bahwa “in individual 

environment student study alone, but in cooperative learning approach student 

study with other and share their idea with other”. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan pembelajran kooperatif dapat memaksimalkan pembelajaran dari pada 

belajar sendiri. Peneliti ingin menggabungkan model pembelajaran guided inquiry 

dengan model pembelajaran kooperatif, yaitu think pair share. 

Guided inquiry berbasis think pair share merupakan penggabungan dua 

model pembelajaran. Penggabungan ini bertujuan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran. Penggabungan dua model ini perlu memperhatikan karakteristik 

dari setiap model agar ciri dari setiap model tidak hilang. Oleh sebab itu, model 

think pair share disisipkan pada sintaks guided inquiry bagian merumuskan 

hipotesis agar ciri setiap model tetap terlihat.  

Model guided inquiry digabungkan dengan think pair share terutama pada 

bagian merumuskan hipotesis dan menyampaikan kesimpulan. Pada tahapan 

merumuskan hipotesis, model bembelajaran think pair share disisipkan untuk 

melatih siswa dalam merumuskan hipotesis. Siswa belum terbiasa dalam 

merumuskan hipotesis sehingga melalui sisipan model ini peneliti menginginkan 

kerjasama siswa dalam merumuskan hipotesis. Dengan demikian, penggabungan 

ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui hipotesis 

siswa sebagai pemacu ke langkah selanjutnya dalam menemukan jawaban dari 

hipotesisnya. 
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Penggabungan guided inquiry dan think pair share dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa melalui setiap langkah yang dilakukan. Siswa dapat 

berkomunikasi dalam merumuskan hipotesis, berbagi, dan mengetahui hipotesis 

yang akan digunakan untuk diuji pada langkah selanjutnya. Pada akhirnya, siswa 

akan menemukan pengetahuan sendiri dan disimpan sebagai pemehaman konsep 

yang mantap. 

Pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share merupakan model 

pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Penggabungan dua model ini akan memunculkan sintaks baru dimana siswa dapat 

menemukan pengetahuan melalui pengalaman belajarnya sendiri dan bekerjasama 

untuk memaksimalkan pengetahuan yang diperoleh. Akibatnya, siswa akan 

memperoleh pengetahuan yang maksimal. Siswa memperoleh pengetahuan 

dengan caranya sendiri, kemudian pengetahuan itu dapat dibagikan kepada siswa  

yang lain sehingga pemahaman konsep yang diperoleh tertanam kuat dalam 

ingatan siswa. 

Langkah-langkah model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Guru menyajikan masalah kepada siswa yang diperoleh dari pengalaman 

nyata, dimana siswa dapat melihat gambaran masalah sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari, 

2. Merumuskan hipotesis, pada tahapan ini guru membimbing siswa untuk 

berpikir (think), berpasangan (pair), dan berbagi (share) untuk menjawab 

masalah yang ada kemudian merumuskan hipotesis sebagai jawaban awal 
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masalah yang disajikan. Guru meyakinkan hipotesis yang mingkin dari 

hipotesis-hipotesis yang diajukan setiap pasangan yang relevan dengan 

permasalahan yang diberikan, 

3. Mengumpulkan data, dimana pada tahapan ini guru membimbing siswa untuk 

memperoleh data agar hipotesis yang diajukan dapat terpecahkan, 

4. Menganalisis data, siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dengan mengalisis data yang telah diperoleh. Pada tahapan ini 

guru membimbing siswa mengetahui hipotesisnya salah atau benar. Benar 

atau tidaknya hipotesis dapat dijelaskan sesuai dengan proses yang telah 

dilakukan 

5. Membuat kesimpulan, langkah ini dilakukan untuk memperolah jawaban 

berdasarkan data yang diperoleh siswa. 

 

Gambar  2.1. Sintaks Model PembelajaranGuided Inquiry 

berbasis Think Pair Share 

Pengalaman Nyata 

 

Permasalahan 

 

Merumuskan Hipotesis 

 

Mengumpulkan Data 

 

Analisis Data 

 

Kesimpulan 

 

Think 

 
Pair 

 
Share 

 

Think 

Pair 

Share  
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2.7 Deskripsi Materi Fluida Statis 

Fluida statis merupakan salah satu pokok bahasan di dalam kurikulum 

tingkat Satuan Pendidikan pada kelas XI semester 2, dengan Standar Kompetensi 

(2) Menerapakan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah, dan kompetensi dasar (2.2) menganalisis hukum-hukum 

yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Secara garis besar, materi fluida statis terdiri atas tekanan hidrostatis, 

hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan 

permukaan serta menikus, dan kapilaritas. Adapun yang dibahas dalam penelitian 

ini terdiri atas empat konsep, yaitu tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, 

hukum Pascal, dan hukum Archimedes. 

1. Pengertian Fluida 

Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau disebt zat alir. Jadi perkataan 

fluida dapat mencakup zat cair dan gas. Perbedaan antara zat cair dan gas adalah 

zat cair (liquid) mengalir dibawah pengaruh gravitasi dan menempati tempat 

terendah dalam suatu wadah, sedangkan gas (gases) dalam ruang tertutup 

berekipartisi mengisi wadah gas, tempat gas berada tanpa memperhatikan bentuk 

wadah. 

Ditinjau dari segi molekuler, jarak molekul-molekul atau partikel zat cair 

cukup dekat satu sama lain, dan masing-masing molekul saling memberikan gaya 

satu sama lain, sedangkan pada gas jarak antar molekul atau partikelnya relatif 

cukup jauh dibanding ukuran partikelnya itu sendiri, kecuali karena masing-
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masing partikelnya saling bergerak maka kerap saling bertumbukan. Adapun yang 

dimaksud fluida dalam penelitian ini adlah fluida jenis zat cair (liquid). 

2. Tekanan Hidrostatis dan Hukum Pokok Hidrosatis 

Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tiap satuan luas. Secara 

matematis, tekanan dinyatakan dengan persamaan 

  (2.1) 

Pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat yang 

berada di atas titik tersebut. Tekanan ini dinamakan tekanan hidrostatis. Tiap titik 

di dalam fluida memiliki tekanan yang sama besar pada kedalaman yang sama, 

tetapi memiliki tekanan yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Tekanan 

dalam fluida bertambah bila kedalamannya bertambah. Pada kasus zat cair, 

pengaruh kedalaman dalam zat cair terhadap tekanan hidrostatik dalat dijelaskan 

sebagai berikut.  

 

Gambar 2.2. Tekanan Hidrostatis 

Terdapat sejumlah zat cair dalam sebuah bejana dengan massa jenis  

seperti tampak pada gambar 2.2. Misalkan terdapat „sampel‟ zat cair dalam suatu 

silinder imajiner yang memiliki luas penampang melintang  dan berada pada 

kedalaman antara permukaan zat cair hingga . Sampel zat cair ini mendapat gaya 
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dari zat cair lainnya pada seluruh permukaanya secara tegak lurus. Tekanan yang 

diberikan zat cair pada permukaan bawah sampel zat cair adalah , dan tekanan 

yang diberikan zat cair pada permukaan atas sampel zat cair adalah tekanan 

atmosfer, . Massa sampel zat cair adalah , dan berat sampel zat 

cair adalah . Karena silinder imajinner yang ditempati sampel zat cair 

berada pada kesetimbangan, maka gaya total yang bekerja pada silinder tersebut 

haruslah sama dengan nol. Dengan memilh arah vertikal keatas sebagai sumbu y 

positif, maka menurut hukum Newton dinyatakan bahwa 

   (2.2) 

Sehingga besarnya 

  (2.3) 

Berdasarkan persamaan tersebut, dinyatakan bahwa tekanan P pada 

kedalaman h dibawah sebuah titik yang memiliki tekanan  lebih besar 

sejumlah . Bila zat cair terbuka terhadap atmosfer, dan  adalah tekanan 

pada permukaan zat cair, maka  adalah tekanan atmosfer. Pernyataan tersebut 

memiliki makna bahwa tekanan hidrostatis ditentukan oleh kedalaman zat cair 

yang diukur dari permukaan dan tidak bergantung pada luas dan bentuk 

penampang wadah (bejana). Untuk ketinggian yang sama, tekanan hidrostatisnya 

juga sama, tidak peduli bagaimanapun penampangnya (Gambar 2.3) 

 

Gambar 2.3 Tekanan zat cair pada kedalaman yang sama 
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Salah satu sifat pokok zat cair adalah permukaannya selalu mendatar di 

manapun zat cair itu berada. Hal ini tentu terjadi ketika zat cair itu tidak 

mengalami gangguan. Dalam hal ini, permukaan zat cair dapat dikatakan terletak 

pada satu bidang datar. Karena tekanan hidrostatik zat cair hanya dipengaruhi oleh 

massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair, maka “semua 

titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair mempunyai 

tekanan hidrostatik yang sama”. Pernyataan ini dikenal dengan hukum pokok 

hidrostatik. Secara sistematis dapat ditulis 

  (2.4) 

Jika dua buah bejana berhubungan (misalnya tabung U) diisi dengan zat 

cair yang serba sama, maka tinggi permukaan zat cair pada kedua kolom tabung 

adalah sama, tetapi jika ada dua zat cair berbeda yang dimasukkan dalam bejana 

atau tabung tersebut, maka tinggi permukaan zat cair pada kedua kolom tabung 

akan berbeda. Perhatikan Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Perbedaan massa jenis zat terhadap 

  ketinggian permukaan zat cair  

3. Hukum Pascal 

Berdasarkan persamaan (2.3) diketahui bahwa tekanan pada zat cair 

bergantung pada kedalaman dan nilai , sehingga setiap peningkatan tekanan 

pada permukaan zat cair haruslah ditransmisikan terhadap setiap titik dalam zat 

cair. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh sainstis Perancis, Blaise Pascal dan 
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dinamakan hukum Pascal, yang berbunyi: perubahan tekanan yang diberikan 

pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida 

tersebut dan terhadap dinding wadah. Atau dengan kata lain “tekanan yang 

bekerja pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut 

kesegala arah sama besar”. Contoh alat yang berdasarkan hukum Pascal adalah : 

Pompa Hidrolik. Perhatikan Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Pengangkat hidrolik 

Tekanan hidrostatis dinyatakan oleh persamaan . Bila 

tekanan luar  diperbesar dengan memberikan gaya  (yang sebanding dengan 

) pada penampang , maka sesuai dengan hukum Pascal, akan timbul 

perubahan tekanan sebesar  di sembarang titik  (karena zat cair secara virtual 

tak termampatkan), dan perubahan tekanan ini sama di setiap titik dalam zat cair. 

Oleh karena tekanan pada zat cair besarnya sama di setiap titik sebagai 

konsepsinya berlaku hubungan . Perubahan tekanan sebesar  yang 

sama di setiap titik akan memberikan kontribusi pada penampang  yaitu gaya 

. Sehingga berlaku persamaan 

  (2.5) 
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4. Hukum Archimedes 

Sebuah batu yang diikat tali ke dalam sebuah wadah berisi air, maka 

nampak bahwa permukaan air akan naik dan gaya berat yang ditimbulkan oleh 

batu menjadi sedikit berkurang. Gambar 2.6(a) menunjukkan benda tergantung di 

udara terbuka dan memiliki berat tertentu. Ketika benda tercelup dalam fluida 

(gambar 2.6 (b)), berat benda terukur menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena zat 

cair memberikan gaya ke atas yang sebagian mengimbangi gaya berat benda. 

Fenomena inilah yang dinamakan gaya apung (bouyancy). 

 

Gambar 2.6. Perbedaan gaya berat benda 

(a) tidak tercelup dan (b) tercelup 

 

Besar gaya apung sama dengan berat fluida (zat cair) yang digantikan oleh 

suatu benda. Hal ini dikenal dengan pernyataan hukum Archimedes, sehingga 

gaya apung juga dinamakan gaya Archimedes. Dengan kata lain, hukum 

Archimedes menyatakan bahwa “bila sebuah benda diletakkan di dalam fluida, 

maka fluida tersebut akan memberikan gaya ke atas ( ) pada benda tersebut 

yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda 

tersebut”. 
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Untuk memahami besarnya gaya apung, pada gambar 2.7 tekanan 

hidrostatis pada bagian bawah benda, , lebih besar dibandingkan tekanan 

hidrostatis pada bagian atas benda, , dimana selisihnya sebesar , 

dimana h adalah tinggi benda. Tekanan  berarah ke atas dan tekanan  berarah 

ke bawah sehingga berdasarkan hukum Newton dinyatakan bahwa 

 sehingga diperoleh persamaan 

  (2.6) 

Dimana  adalah volume zat cair yang dipindahkan oleh benda. Karena 

kuantitas  adalah sama dengan massa zat cair yang dipindahkan, maka 

dapat dinyatakan bahwa .  

 

Gambar 2.7. Gaya-gaya yang bekerja pada benda yang tercelup 

Fenomena lain yang berkaitan dengan konsep hukum Archimedes adalah 

peristiwa benda mengapung, melayang, dan akan tenggelam. Penjelasan 

fenomena yang berkaitan dengan hukum Archimedes akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Benda mengapung 

Pada kasus benda mengapung terjadi kesetimbangan antara gaya berat 

benda dan gaya apung. Maka sesuai hukum Newton berlaku . 
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Dengan demikian diperoleh 

 

 

sehingga diperoleh 

   (2.9) 

dengan   = massa jenis benda 

 = massa jenis zat cair 

  = volume benda 

 = volume zat cair yang dipindahkan oleh benda  

 = volume benda yang tercelup 

Karena pada kasus benda terapung, , maka dapat disimpulkan 

bahwa massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair ( ). 

b. Benda melayang 

Pada kasus benda melayang, hampir sama dengan kasus benda 

mengapung, yaitu terjadi keseimbangan antara benda dan gaya apung dimana 

berlaku  

Dengan demikian diperoleh 

 

 

sehingga diperoleh 

   (2.10) 
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Pada kasus benda melayang , sehingga dapt disimpulkan bahwa 

massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair ( ) 

c. Benda akan tenggelam 

Pada kasus benda akan tenggelam, gaya berat lebih besar dari gaya apung 

, sehingga . Pada kasus benda tenggelam, , maka 

dapat disimpulkan bahwa massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair 

( ). 

 

2.8 Kerangka Berpikir  

Pembelajaran di sekolah pada saat ini ditekankan pada penuntasan materi. 

Siswa dijejali dengan rumus matematis agar mampu menyelesaikan setiap soal 

yang disajikan. Kenyataanya, tidak semua siswa mempunyai daya ingat yang baik 

dalam pelajaran. Siswa tidak hanya mempelajari satu mata pelajaran saja. 

Akibatnya terjadi interferensi dengan mata pelajaran yang lain juga 

mempengaruhi ingatan siswa. 

Akibat dari pembelajaran yang bersifat searah, siswa berusaha menerima 

apa yang disampaikan oleh guru tanpa memaknai apa, bagaimana, dan untuk apa 

pengetahuan yang diperolehnya. Pemahaman siswa tidak dapat berkembang 

dengan baik karena bersifat pasif. Akibatnya siswa tidak dapat memahami konsep 

dengan benar. Hal ini terjadi karena pengetahuan siswa sebatas pada materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Beban ingatan yang banyak tentang rumus matematis menyebabkan 

banyak siswa tidak mencapai ketuntasan belajar. Siswa tidak dapat memaknai 

setiap pengetahuan yang diperoleh dengan baik. Akibat banyak rumusan 
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matematis tersebut, siswa selalu kebingungan dalam menghadapi permasalahan 

yang berbeda dengan yang disajikan oleh guru. 

Perlu adanya terobosan baru dalam pembelajaran agar siswa tidak hanya 

menerima mengetahuan dari guru saja, melainkan mendapatkannya sendiri. Selain 

itu, pembelajaran yang menyenangkan akan membangkitkan gairah siswa dalam 

belajar. Pengetahuan yang didapat akan lebih bermakna bagi siswa jika 

didapatkan sendiri. Oleh sebab itu, pembelajaran dirahkan pada pemahaman 

konsep mendasar agar siswa tidak hanya menghafalkan rumus matematis saja. 

Model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share merupakan 

inovasi pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa melalui kerjasama. Penggabungan diterapkan terutama pada bagian 

merumuskan hipotesis dimana pada penggabungan ini tetap memperhatikan 

karakteristik dari setiap model.  

Pada tahapan merumuskan hipotesis, model bembelajaran think pair share 

disisipkan untuk melatih siswa dalam merumuskan hipotesis. Siswa belum 

terbiasa dalam merumuskan hipotesis sehingga melalui sisipan model ini peneliti 

menginginkan kerjasama siswa dalam merumuskan hipotesis. Dengan demikian, 

penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 

melalui hipotesis siswa sebagai pemacu ke langkah selanjutnya dalam 

menemukan jawaban dari hipotesisnya. 

Penggabungan guided inquiry dan think pair share dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa melalui setiap langkah yang dilakukan. Siswa dapat 

berkomunikasi dalam merumuskan hipotesis, berbagi, dan mengetahui hipotesis 
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yang akan digunakan untuk diuji pada langkah selanjutnya. Pada akhirnya, siswa 

akan menemukan pengetahuan sendiri dan disimpan sebagai pemahaman konsep 

yang mantap. Uraian kerangka berpikir diatas dapat disajikan dengan bagan alur 

berpikir yang  tersaji dalam Gambar 2.8. 

 

 

Gambar 2.8. Kerangka Berpikir 
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- Metode yang digunakan tidak melibatkan siswa 

- Guru berorientasi menuntaskan materi 
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- Siswa tidak mencapai KKM 

Pembelajaran Inovatif 

Guided inquiry 

 

Think pair share 

- Student centered 

- Merumuskan hipotesis 

Berpasangan dan berbagi 

(kerjasama) 

Guided inquiry berbasis think pair 

share 

Pemahaman konsep melalui hipotesis 

antar siswa 

Peningkatan pemahaman konsep 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan diatas yang diperoleh 

melalui tinjauan terhadap masalah dan teori-teori yang ada maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah “model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep kelas XI SMA”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Grabag di Jalan Raya Grabag 

Magelang kode pos 56196. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester 

gasal tahun ajaran 2012/2013 mulai tanggal 11 Maret s.d. 30 Maret 2013. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi (Sugiyono, 2007: 61) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Grabag 

tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 3 kelas (Lampiran 1). Setiap kelas terdiri 

atas 30 siswa. 

Tabel 3.1. Tabel Persebaran Siswa Kelas XI IPA 

No. Kelas Jumlah siswa 

1 XI IPA 1 30 

2 XI IPA 2 30 

3 XI IPA 3 30 

 

Pemilihan siswa kelas XI IPA di SMA 1 Grabag sebagai populasi 

penelitian dikarenakan populasi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai 

populasi yang bersifat homogen, berdasarkan uji homogenitas nilai raport 
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semester gasal tahun ajaran 2012/2013. Uji homogenitas menggunakan uji 

Bartlett sesuai dengan Lampiran 2. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.2 

yang menunjukkan siswa kelas XI IPA bersifat homogen. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Homogenitas Populasi 

Kelas Jumlah siswa Rata-rata Uji Homogenitas 

 χ
2

tabel Kriteria  

XI IPA 

1 

30 70,20 

0,1504 5,991 homogen XI IPA 

2 

30 70,13 

XI IPA 

3 

30 72,63 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh hasil  (0,1504) < χ
2

tabel 

(5,991), yang berarti ketiga kelas tersebut mempunyai populasi yang homogen. 

Hal ini menunjukkan bahwa populasi memenuhi kriteria sebagai populasi 

penelitan. 

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel (Sugiyono, 2007: 62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Peneliti tidak mungkin mempelajari populasi yang 

besar karena banyak faktor, diantaranya dana, waktu, dan tenaga. Dengan alasan 

tersebut, maka diambilah sampel yang dapat mewakili populasi yang akan diteliti. 

Karena populasi telah memenuhi sebagai populasi yang homogen maka teknik 

pengambilan sampel dengan simple random sampling sebagaimana menurut 

Sugiyono (2007: 64) pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

berat sustu penelitian. Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent 

variable).  

1. Variabel bebas 

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang 

membengaruhi (Arikunto, 2010: 162). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share yang 

digunakan pada kelas eksperimen dan model pembelajaran ekspositori 

dengan metode demonstrasi pada kelas kontol. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang tidak bebas 

yang dikenai akibat dari variabel bebas (Arikunto, 2010: 162). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan pemahaman konsep. 

 

3.4 Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah True 

Experiment yaitu kedua kelas digunakan dalam penelitian. Penelitian 

menggunakan dua kelas, satu sebagai kelas eksperimen dan yang lain sebagai 

kelas kontrol. 

Desain penelitian yang akan dilakukan adalah pre-test and post test control 

group design dengan sampel penelitian diberi perlakuan dalam waktu tertentu. 
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Sampel penelitian mengerjakan pre-test sebelum diberikan perlakuan, kemudian 

setelah selesai diberikan perlakuan sampel penelitian mengerjakan post-test. 

Tabel 3.3. Pre-test and post-test control group design 

Sampel Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 Y O4 

(Arikunto, 2010: 85) 

dengan : O1 dan O3 : observasi yang dilakukan sebelum perlakuan (pre-test) 

  X  : perlakuan dengan model pembelajaran guided inquiry 

  berbasis think pair share 

  Y  : perlakuan dengan model pembelajaran ekspositori dengan 

  metode demonstrasi 

O2 dan O4 :  observasi yang dilakukan setelah eksperimen (post-test) 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi  (Arikunto, 2010: 274) yaitu sebuah cara untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 

Penelitian menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sebelum 

dan setelah penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

populasi penelitian seperti nama siswa, nilai ujian tengah semester, nilai semester, 

nilai raport serta semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran fisika di sekolah. 

Setelah penelitian metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data 

hasil penelitian seperti foto dan hal-hal yang terjadi selama penelitian.  
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3.5.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian 

atau prestasi (Arikunto, 2010: 266). Tes yang digunakan untuk mengukur prestasi 

belajar dibedakan menjai dua yaitu tes buatan guru dan tes standar. Pada 

penelitian ini tes yang digunakan adalah tes buatan guru yaitu soal pretest dan 

posttest. Metode tes digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Instrumen Tes 

Tes (Arikunto, 2010: 193) merupakan serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

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

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah soal pretest dan posttest. 

Soal diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Bentuk soal uraian dan pertanyaan 

pilihan disertai alasan. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman konsep siswa.  

3.6.2 Istrumen Non Tes 

Instrumen non tes yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi 

dan perangkat pembelajaran. Dokumentasi dilakukan sebelum pelaksanaan 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data awal siswa seperti daftar 

nama siswa, nilai pada semester gasal, dan informasi pembelajaran yang telah 

dilakukan. Lain halnya dokumentasi, perangkat pembelajaran digunakan untuk 
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pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan penelitian. Perangkat pembelajaran 

terdiri atas silabus, RPP, LKS, dan lembar penilaian. 

 

3.7 Alur Penelitian 

Alur penelitian pada penelitian ini meliputi mengkaji masalah, 

menentukan sampel penelitian, pembuatan instrumen, penelitian, analisis data dan 

menarik kesimpulan. Bagan alur penelitian tersaji pada Gamabar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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3.8 Tahap Uji Coba Instrumen 

Benar tidaknya sebuah data sangat menentukan mutu penelitian. Data yang 

digunakan bergantung pada baik tidaknya instrumen. Oleh sebab itu, instrumen 

penelitian perlu diujicobakan. 

Instrumen tes diujicobakan pada kelas XII (Lampiran 3) yang telah 

mendapatkan materi fluida statis untuk memperoleh butir soal tes yang terbaik. 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk soal tes meliputi: validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda soal. 

3.8.1 Validitas Butir Soal 

Menurut Sugiyono (2007: 348), instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Validitas butir 

soal dapat diketahui melalui uji coba perangkat tes. Nilai hasil uji coba tes 

dianalisis dengan menggunakan korelasi product moment, dengan rumus 

  (Arikunto, 2007: 72) 

dengan: rxy  = koefisien korelasi antara X dengan Y 

 X   = skor tiap butir soal 

 Y   = skor total  

 N   = jumlah subjek/peserta didik yang diteliti 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r 

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

valid jika harga  (Arikunto, 2007: 75).  



43 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan analisis uji coba pada Lampiran 7, kriteria 

validitas butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Hasil Analisis Validitas 

No. Kriteria No. Soal 

1 Valid 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  

2 Tidak valid 2, 15 

 

3.8.2 Reliabilitas Tes 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan dan ketepatan hasil 

(Arikunto, 2007: 86). Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Rumus yang 

digunakaan untuk mencari reliabilitas soal bentuk uraian (Arikunto, 2007: 109) 

adalah rumus Alpha, yaitu: 

 

dengan: r11 = reliabilitas yang dicari 

  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  = varians total 

n  =  banyaknya butir soal
 
 

Rumus varians butir soal, yaitu 

    ( Arikunto, 2007: 110 ) 

dengan:    = jumlah butir soal 

 = jumlah kuadrat butir soal 

N       = banyak subyek pengikut tes  
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Kriteria pengujian reliabilitas yaitu setelah didapatkan harga r11, kemudian 

harga r11 tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel. Jika 

 maka item tes yang diujicobakan reliabel (Arikunto, 2007: 112). 

Pengujian analisis uji coba soal pada Lampiran 8 diperoleh . 

Kriteria pada tabel r product moment untuk , maka . 

Dengan kriteria tersebut, maka soal reliabel. 

3.8.3 Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Soal yang baik tersusun dari 20% soal mudah, 60% soal sedang, dan 20% 

soal sukar. Rumus yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesukaran soal 

adalah sebagai berikut: 

 

dengan  

Kriteria tingkat kesukaran soal adalah: 

0 ≤ P ≤ 0,30  soal sukar 

0,30 < P ≤ 0,70  soal cukup (sedang) 

0,70 < P ≤ 1  soal mudah    (Rusilowati, 2008: 17) 

Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran pada Lampiran 9, kriteria 

tingkat kesukaran dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

No. Kriteria Soal Nomor soal 

1 Mudah 2, 10 

2 Sedang 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 

3 Sukar 3, 13, 15 
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3.8.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal (Arikunto, 2009: 211) adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang 

kurang pandai. Untuk mengetahui daya pembeda bentuk soal uraian digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Kriteria daya pembeda soal adalah 

0,00 ≤ D ≤ 0,20  : soal jelek 

0,20 < D ≤ 0,40  : soal cukup baik  

0,40 < D ≤ 0,70  : soal baik 

0,70 < D ≤ 1,00  : soal baik sekali  (Rusilowati, 2008:19) 

Berdasarkan analisis daya pembeda soal pada Lampiran 10, kriteria daya 

pembeda soal dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Hasil Analisis Daya Beda 

No. Kriteria Soal Nomor soal 

1 Jelek 2, 7, 9 

2 Cukup baik 1, 3, 6, 10, 12 

3 Baik 4, 8, 11, 13, 14, 15 

4 Baik sekali 5 

 

 

3.9 Analisis Data Awal  

3.9.1 Uji Normalitas Nilai Pretest 

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi 

normal atau tidak. Langkah tersebut digunakan untuk mengetahui pengujian 



46 
 

 
 

statistik yang akan digunakan yaitu parametris atau nonparametris. Hipotesis yang 

digunakan adalah  

     = data berdistrubusi normal 

     = data tidak berdistrubusi normal 

Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan rumus : 

  

dimana:   χ
2
 = chi kuadrat 

   
 = frekuensi pengamatan 

   
 = frekuensi yang diharapkan 

   k  = banyaknya kelas     

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1.  diterima jika  <  dengan derajat kebebasan , dan 

taraf signifikan 5% maka data berdistribusi normal sehingga uji selanjutnya 

memakai statistik parametrik. 

2.   diterima jika  ≥  dengan derajat kebebasan , dan 

taraf signifikan 5% maka data tidak berdistribusi normal sehingga uji 

selanjutnya memakai statistik non parametrik (Sudjana, 2002: 293). 

3.9.2 Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui langkah pengujian 

selanjutnya. Untuk menentukan rumus t-test yang akan dipilih untuk pengujian 

hipotesis, maka perlu diuji dulu varians kedua sampel homogen atau tidak. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah 

Ho :  (varians kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol) 
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Ha :   (varians kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol) 

Uji homogenitas menggunakan uji F. Rumus yang digunakan adalah: 

    (Sugiyono, 2007: 140) 

Kriteria pengujian dengan taraf signifikansi 5%, bila harga F hitung lebih 

kecil atau sama dengan F tabel ( ), maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Ho diterima berarti varians homogens. F tabel dapat dilihat dengan 

 dan d  ( Sugiyono, 2007:141) 

3.9.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

dua keadaan (Sudjana, 2002: 238).  Data yang digunakan adalah data pretest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.  Apabila jumlah anggota sampel sama dan varian 

homogen maka dapat digunakan rumus t-test, baik untuk separated varians 

maupun polled varians, dan untuk mengetahui t tabel dapat digunakan dk yang 

besarnya  (Sugiyono, 2007: 139). Hipotesis yang digunakan 

adalah 

Ho :  (kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai   

 rata-rata yang sama pada nilai pretest) 

Ha :  (kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-rata 

yang tidak sama pada nilai pretest). 

Rumus yang digunakan 

     (Sudjana, 2002: 239) 
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dengan   

dimana:   : rata-rata nilai pada kelas eksperimen 

    : rata-rata nilai pada kelas kontrol 

  n1 : jumlah siswa kelas eksperimen 

  n2 : jumlah siswa kelas kontrol 

  r : korelasi antara dua sampel 

 S1 : simpangan baku kelas eksperimen 

 S2 : simpangan baku kelas kontrol 

 S1 : varian baku kelas eksperimen 

 S2 : varian baku kelas eksperimen 

Kriteria pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5%, bila 

 dimana  didapat dari distribusi  dan 

peluanag , maka Ho diterima. Untuk harga-harga t lainnya Ho ditolak 

(Sudjana, 2002: 240). 

 

3.10 Analisis Data Akhir 

3.10.1 Uji Ketuntasan Belajar 

Uji Ketuntasan Belajar Individu 

Uji ketuntasan belajar digunakan untuk mengetahui apakah siswa dapat 

mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan pembelajaran yang digunakan. Uji 

ketuntasan belajar individu dilakukan dengan membandingkan antara nilai 

posttest dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan sekolah yaitu 
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75 ( ). Pengujian menggunakan one sample t-test. Hipotesis yang 

digunakan 

Ho :  

Ha :  

Rumus yang digunakan adalah 

     (Sugiyono, 2007: 96) 

Kriteria pengujian dengan taraf signifikansi 5% dan , bila t 

hitung lebih kecil atau sama dengan t tabel ( ), maka Ho diterima 

dan Ha ditolak (Sugiyono, 2007: 103). 

Uji Ketuntasan Belajar Klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal diguanakan untuk mengetahui banyaknya 

siswa yang tuntas dalam satu kelas yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui 

perbandingan ketuntasan belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ketuntasan 

belajar klasikal yang ditetapkan sekolah adalah 75% ( ). Pengujian 

menggunakan uji proporsi. Hipotesis yang digunakan 

Ho :  

Ha :  

Rumus yang digunakan adalah 

    (Sudjana, 2002: 233) 

Kriteria pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5%, bila z hitung 

lebih besar dari  ( ) maka Ho diterima dan Ha ditolak, dimana 
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 didapat dari daftar normal baku dengan peluang  (Sudjana, 2002: 

234). 

3.10.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui statistik yang digunakan 

selanjutnya. Langkah-langkah uji normalitas sama dengan langkah-langkah uji 

normalitas data awal. 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui langkah pengujian 

selanjutnya. Langkah-langkah uji normalitas sama dengan langkah-langkah uji 

homogenitas data awal. 

Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui setelah perlakuan 

ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengujian 

menggunakan uji t pihak kanan. Analisis menggunakan data posttest yang telah 

dianalisis normalitas dan homogenitas. Hipotesis yang digunakan 

Ho :  (rata-rata ketuntasan belajar kelas eksperimen sama 

dengan kelas kontrol) 

Ha :  (rata-rata ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih 

besar dari kelas kontrol) 

Rumus yang digunakan 

     (Sudjana, 2002: 239) 
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dengan   

Kriteria pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5%, bila 

 dimana  didapat dari distribusi  dan 

peluanag , maka Ho diterima. Untuk harga-harga t lainnya Ho ditolak 

(Sudjana, 2002: 240). 

3.10.3 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep 

sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. 

  (Wiyanto, 2008: 86) 

Simbol  dan  masing-masing menyatakan skor rata-rata 

pre dan post-test setiap individu yang dinyatakan dalam persen. Besarnya faktor g 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tinggi  : g > 0,7 atau dinyatakan daalam persen g>70 

Sedang  : 0,3 <g<0,7 atau dinyatakan dalam persen 30 < g < 70 

Rendah : g< 0,3 atau dinyatakan dalam persen g < 30. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 

2013 di SMA Negeri 1 Grabag. Sasaran penelitian adalah kelas XI. Pemilihan 

kelas dilakukan dengan random sampling sehingga diperoleh kelas XI IPA 1 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Penelitian ini 

menggunakan metode true experiment dengan desain penelitian pretest and 

posttest control group design. 

Kedua kelas mendapatkan pretest sebelum diberikan perlakuan. Pretest 

diberikan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum mendapat perlakuan. 

Selain itu, pretest juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemahaman 

masing-masing kelas. Kelas eksperimen mendapatkan pretest terlebih dahulu 

yaitu 13 Maret 2013, sedangkan kelas kontrol mendapatkan pretest hari 

berikutnya 14 Maret 2013.  

Perlakuan berbeda diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Model pembelajaran ekspositori dengan metode demonstrasi, ceramah dan tanya 

jawab diberikan pada kelas kontrol, sedangkan kelas eksperimen menggunakan 

model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share. Masing-masing 

kelas mendapat perlakuan dua kali pertemuan dimana disetiap pertemuan adalah 

90 menit. Perlakuan kelas kontrol dan kelas eksperimen diberikan pada minggu 

ketiga di bulan Maret. 
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Selanjutnya, masing-masing kelas mendapatkan posttest untuk mengukur 

kemampuan akhir siswa. Selain itu nilai postest digunakan untuk mengukur 

peningkatan pemahaman konsep dengan model yang diterapkan. Posttest 

diberikan dihari yang sama yaitu 26 Maret 2013 dengan  jam yang berbeda. Kelas 

kontrol mendapatkan posttest pada jam 7-8, sedangkan kelas eksperimen 

mendapatkan posttest lebih awal yaitu pada jam 1-2. 

 

4.2 Hasil Analisis Data Awal 

Data awal diperoleh dari nilai pretest. Hasil nilai pretest digunakan untuk 

mengukur pemahaman konsep sebelum penelitian. Selanjutnya, data awal 

digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan pemahaman konsep siswa 

setelah diberikan perlakuan.  

4.2.1 Uji Normalitas Nilai Pretest 

Uji normalitas menggunakan pengujian statistik Chi Kuadrat ( ) dengan 

taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian pada Lampiran 24 untuk kelas kontrol dan 

Lampiran 25 untuk kelas eksperimen, diperoleh hasil yang tersaji pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Normalitas Pretest  

Kelas     

Kontrol 4,51 5% 3 7,81 

Eksperimen 5,92 

 

Dari tabel terlihat bahwa dengan signifikansi 5% dan  diperoleh 

hasil  untuk kelas kontrol dan untuk kelas 

eksperimen diperoleh . Berdasarkan kriteria ini 
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berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pretest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen terdistribusi normal.  

4.2.2 Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Langkah selanjutnya setelah dilakukan uji normalitas adalah uji 

homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui uji t yang akan 

digunakan. Berdasarkan  hasil perhitungan pada Lampiran 26, diperoleh 

homogenitas nilai pretest  dengan taraf 

signifikansi 5% dan  pembilang dan penyebut sama dengan 29. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya nilai pretest mempunyai 

varians yang sama (homogen).  

4.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Setelah nilai pretest diuji normalitas dan homogenitasnya, maka uji 

selanjutnya adalah uji t dua pihak dengan rumus t-test separated varians dengan 

taraf signifikansi 5% dan . Berdasarkan perhitungan pada 

Lampiran 27, diperoleh hasil yang tersaji pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Kelas ( ) ( )  ( )    

Eksperimen 34,33 30 10,89 10,90 0,19 1,67 

Kontrol 33,80 30 10,91 

 

Dari tabel terlihat bahwa dengan taraf signifikansi 5% dan  

diperoleh hasil  (0,189 < 1,67). Hasil ini menunjukkan bahwa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen mempunyai rata-rata yang sama pada nilai pretest, 

sehingga dapat disimpulkan pemahaman kelas kontrol dan kelas eksperimen sama 

sebelum diberikan perlakuan.  
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4.3 Hasil Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir menggunakan nilai pretest dan nilai posttest. Nilai 

postest digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar individu, ketuntasan 

belajar  klasikal, dan perbedaan dua rata-rata dari kedua kelas. Nilai pretest akan 

dibandingkan dengan nilai postest untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep setelah mendapatkan perlakuan.  

4.3.1 Analisis Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dianalisis untuk mengetahui apakah hasil belajar yang 

diperoleh telah mencapai ketentuan yang telah ditetapkan. Analisis ini dilakukan 

untuk mengukur salah satu indikator keefektifan model pembelajaran guided 

inquiry berbasis think pair share. Indikator keefektifan yang diukur adalah 

ketuntasan belajar individu dan ketuntasan belajar klasikal. 

Analisis Ketuntasan Belajar Individu (One Sample t-test) 

Ketuntasan belajar individu yang ditetapkan adalah 75 sesuai dengan 

KKM yang ditetapkan sekolah. Pengujian ketuntasan belajar individu 

menggunakan one sample t-test. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 5% 

dan . Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 29 untuk kelas kontrol dan 

Lampiran 31 untuk kelas eksperimen, diperoleh hasil ketuntasan belajar individu 

yang tersaji pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil One Sample t-test 
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Dari tabel dapat terlihat bahwa rata-rata nilai posttest kelas kontrol 77,80, 

sedangkan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen 80,13. Hasil perhitungan one 

sample t-test menunjukkan bahwa  untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah mencapai ketuntasan 

belajar individu, dimana kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol.  

Analisis Ketuntasan Belajar Klasikal (Uji Proporsi) 

Ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 

75%. Pengujian ketuntasan belajar klasikal dengan uji proporsi satu pihak (pihak 

kanan). Ada 21 siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar individu pada kelas 

kontrol, sedangkan pada kelas eksperimen ada 27 siswa yang telah mencapai 

ketuntasan belajar individu. Pengujian uji proporsi dengan taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 30 untuk kelas kontrol dan Lampiran 32 

untuk kelas eksperimen, diperoleh hasil yang tersaji dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Proporsi 

Kelas        

Kontrol 21 30 0,75 70% -0,63 1,61 

Eksperimen 27 30 0,75 90% 1,897 

 

Berdasarkan Tabel 4.4. dapat diketahui bahwa kelas kontrol belum 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. Uji proporsi kelas kontrol diperoleh 

 yang menunjukkan kelas kontrol belum mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. Ketuntasan belajar klasikal kelas kontrol baru 

mencapai 70%. Berbeda dengan kelas kontrol, kelas eksperimen telah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. Hal ini diketahui dari perhitungan hasil uji proporsi 
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yaitu  dimana ketuntasan belajar klasikal kelas 

eksperimen mencapai 90%.   

4.3.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan pengujian statistik Chi Kuadrat ( ) dengan 

taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian pada Lampiran 33 untuk kelas kontrol dan 

Lampiran 34 utuk kelas eksperimen, diperoleh hasil yang tersaji pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Normalitas Posttest 

Kelas     

Kontrol 7,77 5% 3 7,81 

Eksperimen 2,23 

 

Dari tabel terlihat bahwa dengan signifikansi 5% dan  diperoleh 

hasil  untuk kelas kontrol dan untuk kelas 

eksperimen . Berdasarkan hasil tersebut maka nilai 

posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen terdistribusi normal.  

Uji Homogenitas 

Langkah selanjutnya setelah dilakukan uji normalitas adalah uji 

homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui uji t yang akan 

digunakan. Berdasarkan  hasil perhitungan pada Lampiran 35 bahwa dengan taraf 

signifikansi 5% dimana  pembilang dan penyebut sama dengan 29 diperoleh 

hasil . Hasil ini menunjukkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak, artinya nilai posttest mempunyai varians yang sama (homogen).  

Nilai posttest terdistribusi normal dan homogen. Langkah selanjutnya 

dapat menggunakan t-test separated varians dengan . 
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Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

Uji perbedaan rata-rata menggunakan uji t satu pihak dengan rumus t-test 

separated varians. Pada taraf signifikansi 5% dan  diperoleh 

hasil yang tersaji pada Tabel 4.6 (Lampiran 36).  

Tabel 4.6. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Kelas ( ) ( ) ( )    

Eksperimen 80,13 30 7,18 53,38 1,71 1,67 

Kontrol 77,80 30 7,43 

 

Dari tabel terlihat bahwa dengan taraf signifikansi 5% dan  

diperoleh hasil bahwa   (1,71 > 1,67). Hasil ini menunjukkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya rata-rata ketuntasan belajar kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Uji perbedaan dua rata-rata ini 

menunjukkan bahwa setalah diberikan perlakuan yang berbeda, ternyata kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share 

memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan kelas kontrol.  

4.3.3 Analisis Peningkatan Pemahaman Konsep 

Peningkatan pemahaman konsep diketahui dengan uji gain ternormalisasi. 

Uji ini dianalisis dengan menggunakan nilai pretest dan nilai posttest. Sebelum 

digunakan kedua nilai harus diuji normalitasnya. Hasil analisis peningkatan 

pemahaman konsep dengan uji gain dapat dilihat pada Tabel 4.9 untuk kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

Tabel 4.7.  Uji Gain 

Kelas Nilai pretest Nilai posttest  Kriteria 

Kontrol 33,80 77,80 0,66 Sedang 

Eksperimen 34,33 80,13 0,70 Tinggi 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelas kontrol memiliki 

kriteria gain sedang ( ) dan kelas eksperimen memiliki gain tinggi 

( ). Hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen mengalami 

peningkatan pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Perbedaan peningkatan pemahaman konsep diakibatkan penerapan model 

pembelajaran yang berbeda pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan gain yang lebih tinggi dikarenakan model 

pembelajaran yang diterapkan yaitu guided inquiry berbasis think pair share 

memaksimalkan pengetahuan yang diperoleh dengan langkah-langkah 

pembelajarannya. 

 

4.4 Pembahasan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data hasil penelitian, pada 

bagian pembahasan akan dikaji mengenai hasil temuan penelitian. Pembahasan di 

fokuskan pada peningkatan pemahaman konsep setelah diberikan model 

pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share melalui hasil belajar secara 

kognitif yang diperoleh dari nilai pretest dan posttest. 

4.4.1 Peningkatan Pemahaman Konsep 

Peningkatan pemahaman konsep dikaji berdasarkan hasil belajar secara 

kognitif yang diperoleh dari analisis nilai pretest dan posttest. Analisis data 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil ketuntasan belajar baik individu maupun klasikal, perbedaan 

rata-rata, dan peningkatan pemahaman konsep.  
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Ketuntasan hasil belajar dilihat melalui nilai posttest setelah diberikan 

perlakuan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share. Posttest 

diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil nilai posttest kemudian 

dianalisis dengan uji one sample t-test untuk ketuntasan belajar individu. 

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 5%. Temuan pada analisis 

ketuntasan belajar individu menunjukkan bahwa kelas kontrol dan kelas 

eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar. Kelas kontrol mencapai ketuntasan 

belajar individu dengan hasil analisis  (2,063 > , sedangkan 

kelas eksperimen mencapai ketuntasan individu dengan hasil perhitungan analisis 

 (3,915 > . Kedua kelas sama-sama telah mencapai 

ketuntasan belajar, akan tetapi kelas eksperimen memiliki rata-rata kelas yang 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Rata-rata nilai kelas kontrol 77,80 

sedangkan rata-rata nilai kelas eksperimen 80,13. Hasil ini menunjukkan bahwa 

model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share dapat meningkatkan 

pemahaman konsep yang dikaji dari hasil belajar secara kognitif. 

Selain dikaji dari ketuntasan belajar individu, peningkatan pemahaman 

konsep juga dilihat dari ketuntasan belajar klasikal. Kelas kontrol terdiri atas 30 

siswa, 21 siswa mencapai KKM. Kelas eksperimen terdiri atas 30 siswa, 27 siswa 

mencapai KKM. Hasil ketuntasan belajar klasikal dengan uji proporsi kelas 

kontrol diperoleh hasil bahwa , artinya kelas 

kontrol belum mencapai ketuntasan belajar klasikal. Ketuntasan belajar klasikal 

kelas kontrol adalah 70%. Hasil perhitungan uji proporsi kelas eksperimen 

didapatkan , artinya kelas eksperimen telah 
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mencapai ketuntasan belajar klasikal. Ketuntasan belajar klasikal kelas 

eksperimen adalah 90%. 

Ketuntasan belajar individu dan ketuntasan belajar klasikal kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share memaksimalkan hasil 

belajar siswa. Langkah pada proses pembelajaran ini dapat menuntun siswa 

mengembangkan pengetahuanya dengan belajar, berpikir bersama, menemukan 

pengetahuan, dan membagikan pengetahuan yang diperoleh. Belajar dengan 

kebersaman akan meningkatkan motivasi siswa dalam memperoleh pengetahuan. 

Akibatnya, hasil belajar sebagai pemahaman konsep yang diterima menjadi 

semakin baik. 

 

Gambar 4.1 Persentase Ketuntasan Belajar 

Peningkatan pemahaman konsep tidak cukup dilihat dengan ketuntasan 

belajar saja. Hasil belajar rata-rata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen juga 

harus diperhatikan. Sebelum diberikan perlakuan pemahaman kedua kelas tentang 

materi fluida statis adalah sama. Kedua kelas belum mendapatkan pemahaman 
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konsep fluida statis sebelumnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis uji 

kesamaan dua rata-rata dimana  (0,189 < 1,67), artinya kedua kelas 

mempunyai nilai rata-rata yang sama pada nilai pretest.  

Setelah model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share 

diberikan, uji perbedaan dua rata-rata menunjukkan bahwa rata-rata kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Uji perbedaan dua rata-rata 

memberikan hasil dimana  (1,71 > 1,67), artinya nilai rata-rata 

kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 

Peningkatan pemahaman konsep juga dianalisis dengan uji gain. Tujuan 

dari uji gain adalah untuk mengetahui kriteria peningkatan pemahaman konsep. 

Kelas kontrol masuk ke dalam kriteria sedang ( ), sedangkan kelas 

eksperimen masuk ke dalam kriteria tinggi ( ). Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat diketahui  bahwa kelas eksperimen mengalami peningkatan 

pemahaman konsep lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil ini 

menunjukkan penerapan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share mampu meningkatkan pemahaman konsep secara maksimal. 

 

Gambar 4.2. Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep 
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4.4.2 Keefektifan Model Pembelajaran Guided Inquiry berbasis Think Pair 

Share dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Penerapan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share 

pada kelas eksperimen efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil analisis hasil belajar yang diperoleh dari nilai pretest 

dan posttest. Semua hasil menunjukkan bahwa kelas eksperimen mengalami 

peningkatan pemahaman konsep yang lebih baik dari kelas kontrol. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan pemahaman konsep yang signifikan 

dibandingkan kelas kontrol. Model pembelajaran ini memaksimalkan pengetahuan 

yang didapat siswa. 

Model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share dapat 

memaksimalkan hasil belajar. Kelas eksperimen mendapatkan keleluasaan dalam 

menentukan pengetahuan melalui hipotesis yang telah dikemukanan sebelumnya. 

Proses mengemukakan hipotesis membantu siswa dalam mengungkapkan ide dan 

gagasan dalam pikirannya. Berhipotesis juga dapat membangkitkan keinginan 

siswa untuk mempelajari lebih dalam materi yang disajikan. Merumuskan 

hipotesis akan lebih maksimal jika dilakukan dengan diskusi. Merumuskan 

hipotesis dengan berdiskusi dapat membantu siswa melengkapi pengetahuannya. 

Akibatnya siswa menjadi lebih aktif sehingga proses belajar tidak hanya berpusat 

pada guru. Hal ini sesuai dengan Wening (2011) yang mengungkapkan bahwa 

ide-ide yang dikeluarkan siswa dapat menuntun proses penemuan dan 

pengembangan pengetahuan yang dekat dengan fenomena alam. Keadaan ini 

berbeda dengan kelas kontrol dimana siswa hanya memperhatikan guru 
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menguraikan materi dan siswa juga tidak dapat mengembangkan pengetahuan 

karena pembelajaran terjadi searah.  

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen menuntut agar 

siswa selalu aktif dalam memperoleh pengetahuan. Berhipotesis dan berdiskusi 

merupakan cara belajar yang menuntut siswa mengembangkan pengetahuan 

melalui kombinasi dua pemikiran. Siswa aktif memperoleh pengetahuan dengan 

merumuskan hipotesis. Setiap siswa mempunyai pandangan yang berbeda yang 

disebabkan cara berpikir analogi dan imajinasi yang tidak sama dalam 

merumuskan hipotesis. Siswa berusaha merumuskan hipotesis, kemudian 

hipotesis yang telah dirumuskan dipadukan dengan hipotesis pasangananya. 

Proses diskusi dilakukan siswa, baik diskusi dengan pasangan maupun diskusi 

kelas untuk memadukan hipotesis yang telah dirumuskan. Kegiatan ini 

memberikan arahan kepada siswa untuk berusaha belajar bersama agar ilmu yang 

didapat lebih bermakna. Proses berhipotesis dan berdiskusi menuntut setiap siswa 

untuk berpikir lebih keras dengan perbedaan pendapat dengan pasangannya. 

Akibatnya terjadi proses pertukaran pengetahuan dengan alasan masing-masing. 

Proses belajar yang demikian dapat memaksimalkan pengetahuan siswa. Hal ini 

juga diungkapkan oleh Bilgin (2009) bahwa belajar berkelompok membantu 

siswa untuk mengembangkan ide dan menjadikan siswa lebih aktif. 

Siswa tidak begitu saja puas dengan hipotesis yang akan ditentukan 

kebenarannya melalui percobaan. Setiap siswa ingin mengetahui kebenaran 

hipotesis, baik yang dipikirkan sendiri, hipotesis pasangan, dan hipotesis kelas. 

Percobaan dilakukan untuk menguji hipotesis. Setiap langkah dalam percobaan 
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dilakukan untuk memahami materi fluida statis.  Siswa memperoleh pengetahuan 

tentang konsep tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, dan 

hukum Archimedes dengan melakukan percobaan. Percobaan dari setiap materi 

fluida dilakukan siswa dengan berkelompok. Siswa dapat berinteraksi dengan 

semua siswa ketika melakukan percobaan. Kegiatan ini mendukung terjadinya 

pertukaran pengetahuan oleh semua siswa. Proses-proses belajar dalam model 

pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share dapat memperkuat 

pemahaman yang diterima sebagaimana diungkapkan Brickman (2009) bahwa 

aktivitas laboratorium melalui guided inquiry dapat membimbing siswa dalam 

menemukan konsep dasar dimana dalam penemuan konsep tersebut diawali 

dengan permasalahan dan pertanyaan. 

Hasil yang diperoleh melalui penerapan model guided inquiry berbasis 

think pair share adalah peningkatan nilai akademik siswa sebagai hasil 

pemahaman konsep siswa yang mantap. Hasil belajar yang diperoleh siswa 

menjadi lebih baik dibandingkan hasil belajar yang diperoleh sebelumnya. Proses 

belajar bersama yang dilakukan siswa dapat meningkatkan rasa kebersamaan 

sehingga belajar mengacu pada learning together sesuai 4 pilar pendidikan 

universal, sehingga siswa tidak mendapat pengetahuan untuk dirinya sendiri. 

Akibatnya pemahaman konsep menjadi lebih mendalam dengan berbagi 

pengetahuan. Siswa tidak perlu mengahafal rumus seperti sebelumnya, melainkan 

menggunakan konsep yang telah dipelajari bersama untuk menyelesaikan soal. 

Hasil pengalaman belajar bersama tertanam kuat di pikiran siswa sehingga 

perolehan nilai menjadi lebih baik.  Ho & Boo (2007) mengungkapkan bahwa 
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penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi akademik 

siswa dan membantu mencapai pemahaman lebih baik tentang konsep fisika. Hal 

ini berbeda dengan kelas kontrol, pembelajaran yang masih menekankan pada 

penghafalan rumus dan belajar mandiri tanpa berinteraksi dengan siswa lain 

menyebabkan siswa kurang mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

konsep fluida statis. 

Berdasarkan semua hasil yang telah dianalisis dan dibahas, model 

pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share dapat meningkatkan 

pemahaman konsep. Setiap langkah pada proses pembelajaran menuntun siswa 

untuk menemukan pengetahuanya dengan mandiri. Selain itu, model think pair 

share membimbing siswa untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan 

bersama. Penggabungan dua model ini dapat memaksimalkan proses 

pembelajaran sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi lebih kuat. 

Siswa tidak akan mudah lupa dengan pengalaman yang telah dilakukan. 

Akibatnya, pemahaman konsep yang diperoleh dapat tersimpan menjadi 

pengetahuan yang mendasar.  

Penggabungan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share ke 

dalam sintaks guided inquiry bagian merumuskan hipotesis dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Penelitian Brickman (2009) mengungkapkan bahwa 

kegiatan dalam pembelajaran inquiry dapat meningkatkan ketrampilan proses dan 

kemandirian siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan pembelajaran 

inquiry hanya dapat meningkatkan kemandirian belajar, tetapi dalam proses 

belajar kebersamaan juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang 
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pengetahuan sehingga pengetahuan yang didapat menjadi lebih bermakna. Oleh 

sebab itu, perlunya kebersaman dalam belajar agar pengetahuan yang diperoleh 

menjadi maksimal. Bilgin (2009) dalam hal ini mengungkapkan bahwa 

penggabungan instruksi guided inquiry dengan pembelajaran koopertif dapat 

mengembangkan konsep sains lebih baik. Pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui sebuah penemuan disertai dengan 

proses kebersamaan akan menghasilkan pengetahuan yang maksimal. 

Terdapat perbedaan yang jelas ketika model pembelajaran guided inquiry 

diterapkan tanpa pembelajaran kooperatif, dimana siswa harus belajar sendiri 

dalam menemukan konsep sehingga hasil tidak maksimal. Penggabungan guided 

inquiry dengan think pair share memaksimalkan pengetahuan siswa melalui 

bimbingan guru, kebersamaan belajar dengan proses diskusi dalam merumuskan 

hipotesis. Akibatnya, siswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman materi 

fluida statis yang mantap dan maksimal.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share 

efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep. Semua temuan penelitian yang 

ditinjau dari ketuntasan belajar individu dan klasikal, rata-rata hasil belajar, dan 

uji gain menunjukkan bahwa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol. Rata-rata ketuntasan belajar individu kelas eksperimen adalah 80,13 dan 

ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen mencapai 90%. Selain itu uji 

perbedaan dua rata-rata menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih 

baik dari kelas kontrol. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil uji gain 

ternormalisasi kelas eksperimen dengan kriteria tinggi ), sedangkan 

kelas kontrol menunjukkan kriteria sedang ( ). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan pada penelitian mengenai model 

pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share, maka peneliti 

menyarankan untuk mempertimbangkan berbagai kondisi siswa dalam 

membentuk pasangan sehingga hasil yang diperoleh menjadi maksimal. Kondisi 

siswa dapat mempengaruhi proses diskusi antar siswa sehingga berdampak pada 

pemahaman konsep yang diterima.  
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PERSEBARAN SISWA KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 GRABAG 

 

XI IPA 1 XI IPA 2 XI IPA 3 

Adi Galih Alif Ade Prasetya Ahmad Nur Rokhim 

Aditya Hardika Putri Andi Pradana Aji Prastiyo 

Ahmad Nuril Faruqi Anjas Sasmita Dewi Akhmad Zein Dwi M. 

Ananda Ratih Dalu H Arsa Bella Cahyadi Ana Novia Hendarti 

Andre Wibowo Atik Zaedatul J. Andhika Eka Saputra 

Apriyan Susanto Aulia Desiani Ardian Wahyu R. 

Arsalla Kurnia Okta Ayu Nurul Insani Devi Tri Meilinawati 

Arwan Dwi Septianto Bekti Sigih Arti Dimas Restu Pambudi 

Ayu Sekar Pratiwi Budiyanti Dimas Satria Wibawa 

Basar Abdul Hakim Damar Mafatir R. Dwi Jati Susanti 

Chaerotul Inayah Erhandika Pratama Esti Munawaroh 

Desy Tri Mei R. Erviana Nur Annisa Farida Mushthofaiyah 

Devi Septiyani S.T Fatatu Malikhah Hemas Rindhayu A. 

Dwina Arum sari Gunantyo Dyas W. Ika Safriyani 

Faisal Nur Syamsu Hani Indri Astuti Indah Luthfiasari 

Indra Tri Yuliardi Hasna Rafida Kavita Putri 

Krisdiyanto Indrawati Khikmah Wulandari 

Melyantono A.T.P. Ira Kholifah Lilin Erfiyati 

Muhammad Egi V. Kristiyanti Muhammad Y.N. A. 

Muhammad Lutfi M.P. Liota Marsha R. Mukharomah 

Muhammad Zamroni Mia Tri Suryani Niken Utari 

Nirmala Dewi Miftakhul Aziz Nur Aini Latifah 

Nisya Kurnia Sari Muchamad M. A. Nur Hasanah 

Nur Faizah Muhammad Maftuh Rani Indika Sari 

Rahayu Retno I.E.P. Muhammad Widy A. Raninda Arga Sari 

Siti Harita Handayani Nur Zulismi Ratih Kumala Dewi 

Sri Lestari Ratna Resminingsih Rukhanah 

Tri Widyawati Rizqi Amalia Nur H. Stela Putri Hapsari 

Tyastuti Martiningrum Sarwono Tika Ayu Rahmahani 

Uji Sofiana Saputri Yanuar Aji W. Tri Wahyuni 

  

Lampiran 1 
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NILAI RAPORT KELAS XI IPA SMA N 1 GRABAG 

 

No. Kelas XI IPA 1 No. Kelas XI IPA 2 No. Kelas XI IPA 3 

1 A1-1 77 1 A2-1 67 1 A3-1 81 

2 A1-2 73 2 A2-2 70 2 A3-2 61 

3 A1-3 77 3 A2-3 63 3 A3-3 75 

4 A1-4 78 4 A2-4 68 4 A3-4 64 

5 A1-5 62 5 A2-5 74 5 A3-5 70 

6 A1-6 61 6 A2-6 69 6 A3-6 76 

7 A1-7 75 7 A2-7 62 7 A3-7 70 

8 A1-8 61 8 A2-8 67 8 A3-8 74 

9 A1-9 85 9 A2-9 65 9 A3-9 87 

10 A1-10 62 10 A2-10 66 10 A3-10 55 

11 A1-11 72 11 A2-11 64 11 A3-11 80 

12 A1-12 85 12 A2-12 67 12 A3-12 78 

13 A1-13 64 13 A2-13 86 13 A3-13 82 

14 A1-14 72 14 A2-14 63 14 A3-14 66 

15 A1-15 64 15 A2-15 70 15 A3-15 56 

16 A1-16 75 16 A2-16 57 16 A2-16 83 

17 A1-17 77 17 A2-17 90 17 A3-17 66 

18 A1-18 61 18 A2-18 71 18 A3-18 68 

19 A1-19 70 19 A2-19 75 19 A3-19 55 

20 A1-20 83 20 A2-20 69 20 A3-20 73 

21 A1-21 57 21 A2-21 74 21 A3-21 68 

22 A1-22 63 22 A2-22 87 22 A3-22 84 

23 A1-23 79 23 A2-23 67 23 A3-23 78 

24 A1-24 66 24 A2-24 59 24 A3-24 74 

25 A1-25 75 25 A2-25 78 25 A3-25 86 

26 A1-26 66 26 A2-26 96 26 A3-26 76 

27 A1-27 73 27 A2-27 59 27 A3-27 63 

28 A1-28 85 28 A2-28 72 28 A3-28 68 

29 A1-29 90 29 A2-29 69 29 A3-29 73 

30 A1-30 78 30 A2-30 60 30 A3-30 89 

Varian ( S
2
) 78 Varian ( S

2
) 88 Varian ( S

2
) 88 

Standar Deviasi (S) 8,8 Standar Deviasi (S) 9,4 Standar Deviasi (S) 9,4 

Rata-rata ( ) 72 Rata-rata ( ) 70 Rata-rata ( ) 73 
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UJI HOMOGENITAS POPULASI 

  

1. Hipotesis Statistik 

Ho=σ 1
2 

= σ 2
2
 =σ 3

2 
=...= σ 6

2
 

Ha= paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian Hipotesis denga taraf signifikansi 5% 

3. Kriteria yang digunakan 

Kriteria penerimaan Ho (populasi homogen) jika χ
2

hitung < χ
2

tabel 

4. Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan 

22 log1)10(ln ii SnBX
   

dengan   dan   

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 30 29 0,034 77,54 2248,66 1,89 54,80 

XI IPA 2 30 29 0,034 87,57 2539,53 1,94 56,33 

XI IPA 3 30 29 0,034 88,24 2558,96 1,95 56,42 

Jumlah 90 87 0,103 253,350 7347,150 5,778 167,549 

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah : 

   
S

2
 = 

∑(ni-1) Si
2
 

= 
7347,150 

= 84,450 
∑(ni-1) 87 

Log S
2 

 = 1,927 

    Harga B 

       B = (Log S
2 

) ∑ (ni - 1) 

    

 

= 1,927 x 87 

    

 

= 167,614 

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

2
} 

   

 

= 2,3025 {167,614 - 167,549) 

   

 

= 0,1504 

     Untuk  dengan  diperoleh χ
2

tabel = 5,991 

  

Karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka populasi mempunyai varians yang sama (homogen). 

5,991 0,1504 

Lampiran 2 
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DAFTAR RESPONDEN DAN HASIL UJI COBA SOAL 

 

Responden 
No Soal 

Skor 

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

U-1 3 3 3 5 2 3 2 3 4 3 2 1 2 1 3 40 

U-2 3 5 4 4 1 2 2 4 3 1 3 2 2 2 2 40 

U-3 4 5 4 4 3 1 2 3 3 3 5 1 2 3 0 43 

U-4 3 2 3 2 5 5 3 2 1 2 4 3 4 2 0 41 

U-5 3 5 4 3 3 2 1 0 2 3 1 2 1 4 3 37 

U-6 3 4 3 3 1 2 3 0 3 4 2 3 3 3 3 40 

U-7 3 4 3 3 2 3 5 3 2 5 2 3 5 1 2 46 

U-8 3 4 3 5 3 0 1 3 4 1 2 0 1 4 2 36 

U-9 3 4 3 5 3 3 2 2 3 4 3 5 2 3 5 50 

U-10 3 3 5 2 2 4 1 2 1 3 2 3 1 2 3 37 

U-11 5 3 4 3 1 3 2 5 4 2 1 0 2 4 3 42 

U-12 4 2 3 3 4 3 5 3 3 0 3 4 5 2 3 47 

U-13 3 0 4 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 5 4 46 

U-14 2 1 5 4 3 3 3 3 4 2 3 1 3 2 2 41 

U-15 1 3 2 5 4 3 3 4 2 1 0 0 3 0 3 34 

U-16 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 35 

U-17 2 2 5 0 2 3 2 3 2 1 3 0 2 0 4 31 

U-18 3 0 2 4 0 5 1 3 0 1 0 2 1 5 5 32 

U-19 3 4 3 1 3 3 0 4 2 3 5 1 0 4 3 39 

U-20 3 2 5 5 1 5 1 5 2 3 4 2 1 3 5 47 

U-21 5 4 3 1 2 4 2 4 1 1 3 0 2 2 3 37 

U-22 3 5 4 5 0 3 4 3 0 3 2 1 3 2 5 43 

U-23 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 38 

U-24 3 2 4 2 0 5 2 2 3 3 3 1 0 3 3 36 

U-25 4 2 3 4 1 3 2 4 0 3 3 2 1 2 2 36 

U-26 5 3 3 3 4 0 0 1 4 3 2 3 0 3 5 39 

U-27 3 4 3 3 2 3 2 3 0 2 3 2 1 3 3 37 

U-28 4 5 0 2 3 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0 35 

U-29 3 4 3 5 5 4 1 1 2 0 0 1 2 2 3 36 

U-30 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 5 44 

 

 

  

Lampiran 3 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida ststik dan dinamik 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

No. Indikator C2 

(Pemahaman) 

C3 

(Aplikasi) 

C4 

(Analisis) 

C5 

(Sintesis) 

1

. 

Menjelaskan konsep 

tekanan hidrostatis 

beserta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-

hari 

2 

 
 1 3 

2

. 

Mendeskripsikan 

penerapan hukum pokok 

hidrostatis  

 5 4  

3

. 

Mendeskripsikan konsep 

hukum Pascal pada 

pompa hidrolik 

7 8 6  

4

. 

Menghitung tekanan dan 

gaya dorong pada pompa 

hidrolik 

 9,10   

5

.

  

Menjelaskan konsep 

hukum Archimedes 

beserta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 12  11 

6

. 

Menguraikan konsep 

Archimedes pada kasus 

terapung, melayang dan 

tenggelam 

 13,15 14  

 

 

  

Lampiran 4 
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SOAL UJI COBA MATERI FLUIDA STATIS 

 

Kerjakan soal-soal dibawah ini! 

1. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 m. Tangga pada kolam tersebut 

dipasang sampai setengah kedalaman kolam. Manakah pernyataan yang 

benar? Jelaskan!  

 

 

2. Mengapa dinding bendungan semakin ke bawah di buat semakin tebal?  

3. Sebuah kolam dengan kedalaman total 6 m sedang mengalami pengurangan air 

sehingga air pada kolam A tidak dapat mengalir ke kolam B dan C. Batas air 

pada kolam A tepat pada sekat, sedangkan pada kolam B dan C menurun 2,5 m 

dari kondisi air penuh. Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan! 

 

a. Tekanan pada dasar kolan A akan sama dengan tekanan pada dasar kolam B 

ketika kolam mengalami pengurangan air. 

b. Pada saat air penuh, tekanan pada dasar kolam C akan sama dengan tekanan 

pada dasar kolam A ditambah tekanan pada dasar kolam B 

c. Tekanan pada dasar kolam B pada saat kolam mengalami pengurangan air 

akan sama dengan tekanan pada dasar kolam A pada saat air penuh 

1,5 m 

2 

m 

1 

m 

Kondisi air penuh 

Kondisi air tidak penuh 
A 

C 

B 

2,5 m 
1/4 

1/2 

a. Pada saat air penuh tekanan pada dasar kolam sama 

dengan tekanan pada dasar tangga 

b. Ketika air kolam berkurang ¼ nya, maka tekanan di 

tangga paling bawah lebih besar dari tekanan pada 

dasar kolam 

c. Tekanan pada dasar kolam saat air berkurang 

setengahnya akan sama dengan tekanan pada dasar 

tangga pada saat air penuh 

 

Lampiran 5 
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4. Sebuah bejana berhubungan mempunyai tekanan yang sama pada titik A, B, dan 

C. Bejana kemudian dimiringkan 30
o
 seperti pada gambar. Manakah 

pernyataan yang benar?Jelaskan!  

 

a. Titik A, B, dan C akan tetap mempunyai tekanan yang sama 

b. Titik A, B, dan C akan mempunyai tekanan yang berbeda 

5. Zat cair X diletakkan pada pipa U yang berisi air (massa jenis air 1000 kg/m
3
).  

Diketahui hA = 15 cm dan tekanan udara luar p0. Tentukan massa jenis zat cair 

A! 

 

6. Dongkrak hidrolik mempunyai 3 penampang A, B, dan C. Manakah pernyataan 

yang benar? Jelaskan!  

 

a. Besar tekanan A dikalikan dengan besar tekanan B sama dengan besar 

tekanan C 

b. Besar tekanan C merupakan penjumlahan tekanan A dan tekanan B 

c. Tekanan C mempunyai tekanan yang besarnya sama dengan tekanan A atau 

sama juga dengan besarnya tekanan B 

PA PB PC 

A C B 

A B 

hB 
hA 

3cm 

A B C 

A 

B 
C 
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7. Jika kedua penampang hidrolik di buat dengan luas penampang yang sama, 

dapatkan pompa menghasilkan gaya maksimal jika gaya yang diberikan kecil? 

8. Dua buah pompa hidrolik A dan B memiliki luas penampang besar yang sama. 

Penampang kecil pompa hidrolik A lebih kecil dari penampang kecil pompa 

hidrolik B. Gaya yang sama diberikan pada masing-masing penampang kecil 

pompa hidrolik. Manakah yang memberikan gaya lebih besar pada 

penampang besar, pompa hidrolik A atau pompa hidrolik B? Jelaskan! 

9. Pada sistem seperi tanpak pada gambar, silinder kiri R memiliki luas penampang 

600 m
2
 dan diberi beban M kg. Penghisap Q memiliki luas penaampang 20 cm

2
, 

sedangkan beratnya dapat diabaikan. Sistem diisi cairan dengan massa jenis 900 

kg/m
3
. Jika sistem seimbang untuk F sebesar 25 N, tentukan massa M (g = 10 

m/s
2
)  

 

10. Dongkrak hidrolik memiliki dua penampang, penampang pertama mempunyai 

luas 1,25 cm
2
, sedangkan penampang keduanya mempunyai luas 2,5 m

2
. Agar 

dongkrak dapat mengangkat mobil dengan massa 5 ton, tentukan tekanan yang 

dihasilkan gas pada piston pertama dan gaya dorong pada piston pertama!  

11. Sebuah logam dicelupkan pada fluida A dengan massa jenis A ( ) mempunyai 

gaya angkat sebesar FA, sedangkan ketika dicelupkan pada fluida B dengan 

massa jenis B ( ) mempunyai gaya angkat sebesar FB yang besarnya 2 kali FA, 

dan ketika dicelupkan pada fluida C dengan massa jenis C ( ) mempunyai gaya 

angkat FC yang besarnya ¼ FB. 

Q 

F=25 N 

R 
 

5 m 

1 2 

Cairan 
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a. Massa jenis A lebih besar dari massa jenis B ( ) 

b. Massa jenis C lebih besar dari massa jenis A ( ) 

c. Massa jenis C lebih kecil dari massa jenis B ( ) 

Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan alasanmu? 

12. Balok beton memiliki massa 25 kg dan massa jenis 2,5 gr/cm
3
. Tentukan besar 

gaya angkat yang dialami benda jika dibawa dengan bantuan air! (massa jenis air 

1 gr/cm
3
) 

13. Sebuah benda dicelupkan ke dalam alkohol (massa jenis 0,9 g/cm
3
). Jika 1/3 

bagian benda muncul dipermukaan alkohol, berapa massa jenis benda itu? 

14. Sebuah balok yang tingginya 20 cm dan massa jenisnya 0,90 g/cm
3
 mengapung 

di atas cairan yang massa jenisnya 1,20 g/cm
3
. Berapa tinggi balok yang muncul 

di permukaan cairan? 

15. Sebuah perahu mendapat gaya angkat sebesar 20 kN saat berada di air tawar. 

Tentukan gaya yang dialami perahu jika ditaruh di air garam yang massa 

jenisnya 1,17 gr/cm
3
! 
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KUNCI JAWABAN DAN PENSEKORAN 

SOAL UJI COBA 

 

1. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 m. Tangga pada kolam tersebut 

dipasang sampai setengah kedalaman kolam.  

Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan!  

 

 

 

Penyelesaian: 

Jawaban C 

Pada saat air penuh tekanan pada dasar tangga adalah 25000 Pa (kedalaman 

2,5 m) dan tekanan pada dasar kolam pada saat air berkurang setengahnya 

adalah 25000 Pa (kedalaman 2,5 m). Jadi tekanan keduanya adalah sama.  

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

2. Mengapa dinding bendungan semakin ke bawah di buat semakin tebal?  

Penyelesaian: 

Desain bendungan didesain semakin kebawah semakin tebal berdasarkan 

tekanan hidrostatik. Semakin kebawah berarti bendungan semakin dalam, 

sehingga tekanan semakin besar. Untuk menahan tekanan hidrostatis yang 

besar maka dinding bendungan di buat tebal pada bagian bawahnya.  

2,5 m 
1/4 

1/2 

a. Pada saat air penuh tekanan pada dasar kolam sama 

dengan tekanan pada dasar tangga 

b. Ketika air kolam berkurang ¼ nya, maka tekanan di 

tangga paling bawah lebih besar dari tekanan pada 

dasar kolam 

c. Tekanan pada dasar kolam saat air berkurang 

setengahnya akan sama dengan tekanan pada dasar 

tangga pada saat air penuh 

 

Lampiran 6 
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Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan penjelasan tekananan hidrostatis 

dengan tepat 

4 Menjawab dengan penjelasan tekananan hidrostatis tetapi 

kurang  tepat 

3 Menjawab dengan penjelasan tekanan hidrostatis tetapi 

tidak tepat 

2 Menjawab dengan penjelasan yang tidak berhubungan 

dengan tekanan hidrostatis 

1 Menjawab tetapi salah 

 

3. Sebuah kolam dengan kedalaman total 6 m sedang mengalami pengurangan air 

sehingga air pada kolam A tidak dapat mengalir ke kolam B dan C. Batas air 

pada kolam A tepat pada sekat, sedangkan pada kolam B dan C menurun 2,5 m 

dari kondisi air penuh. Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan! 

 

a. Tekanan pada dasar kolan A akan sama dengan tekanan pada dasar kolam B 

ketika kolam mengalami pengurangan air. 

b. Pada saat air penuh, tekanan pada dasar kolam C akan sama dengan tekanan 

pada dasar kolam A ditambah tekanan pada dasar kolam B 

c. Tekanan pada dasar kolam B pada saat kolam mengalami pengurangan air 

akan sama dengan tekanan pada dasar kolam A pada saat air penuh 

Penyelesaian  

Jawaban C 

1,5 m 

2 

m 

1 

m 

Kondisi air penuh 

Kondisi air tidak penuh 
A 

C 

B 
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Alasan : saat air penuh kedalaman (h) pada dasar kolam A adalah 1,5 m. Pada 

dasar kolam B, saat kolam mengalami pengurangan air, kedalaman (h) pada 

dasar kolam B juga 1,5 m. Dengan demikian tekanan keduanya akan sama. 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

4. Sebuah bejana berhubungan mempunyai tekanan yang sama pada titik A, B, dan 

C. Bejana kemudian dimiringkan 30
o
 seperti pada gambar. Manakah pernyataan 

yang benar? 

a. Titik A, B, dan C akan tetap mempunyai tekanan yang sama 

b. Titik A, B, dan C akan mempunyai tekanan yang berbeda 

 

Penyelesaian 

Jawaban B 

Alasan : hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak 

pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair mempunyai tekanan 

hidrostatis yang sama. 

Jadi ketika pada posisi datar tekanan di titik A, B, dan C besarnya sama. Setelah 

dimiringkan 30
o
 maka titi A, B, dan C tidak mempunyai tekanan yang sama lagi 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

A 
B 

C 



84 
 

 
 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

5. Zat cair X diletakkan pada pipa U yang berisi air (massa jenis air 1000 kg/m
3
). 

Diketahui hA = 15 cm dan tekanan udara luar p0. Tentukan massa jenis zat cair X 

dan tentukan apa zat cair tersebut!  

 

Penyelesaian 

Diketahui: 

hA = 15 cm, hB = (15-3) cm = 12 cm 

Ditanya :  (massa jenis) dan zat apa? 

Jawab : 

 

 

 

 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, 

jawab namun rumus dan perhitungan benar atau 

menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar namum dalam perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, 

A B 

hB 
hA 

3cm 
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jawab namun ada rumus yang benar meskipun salah 

perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa 

penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 

 

6. Dongkrak hidrolik mempunyai 3 penampang A, B, dan C. Manakah pernyataan 

yang benar? Jelaskan! 

a. Besar tekanan A dikalikan dengan besar tekanan B sama dengan besar 

tekanan C 

b. Besar tekanan C merupakan penjumlahan tekanan A dan tekanan B 

c. Tekanan C mempunyai tekanan yang besarnya sama dengan tekanan A atau 

sama juga dengan besarnya tekanan B 

 

Penyelesaian 

Jawaban C 

Hukum Pascal menyatakan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada 

fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan 

terhadap diding wadah. Jadi, tekanan di semua titik adalah samayaitu tekanan 

A = tekanan B = tekanan C  

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

PA PB PC 

A C B 

A B C 
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7. Jika kedua penampang hidrolik di buat dengan luas penampang yang sama, 

dapatkan pompa menghasilkan gaya maksimal jika gaya yang diberikan kecil?  

Penyelesaian: 

Pompa tidak akan bekerja maksimum. Agar pompa dapat bekerja maksimum, 

kedua penampang harus di buat berbeda, dimana dengan penampang kecil 

maka gaya yang diberikan juga kecil agar mendapatkan gaya yang besar.  

 

Gaya yang besar berbanding lurus dengan penampang yang besar 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan penjelasan hubungan hukum Pascal 

dengan tepat 

4 Menjawab dengan penjelasan hukum Pascal tetapi kurang  

tepat 

3 Menjawab dengan penjelasan hukum Pascal tetapi tidak 

tepat 

2 Menjawab dengan penjelasan yang tidak berhubungan 

dengan hukum Pascal 

1 Menjawab tetapi salah 

 

8. Dua buah pompa hidrolik A dan B memiliki luas penampang besar yang sama. 

Penampang kecil pompa hidrolik A lebih kecil dari penampang kecil pompa 

hidrolik B. Gaya yang sama diberikan pada masing-masing penampang kecil 

pompa hidrolik. Manakah yang memberikan gaya lebih besar pada 

penampang besar, pompa hidrolik A atau pompa hidrolik B? Jelaskan! 

Penyelesaian: 

Kedua pompa hidrolik mempunyai penampang besar yang sama, sehingga 

tekanan yang diterima harus sama. Besarnya gaya berbanding lurus dengan 

luas penampang. Jadi penampang yang kecil (A) akan menghasilkan gaya kecil, 

sedangkan penampang yang besar (B) akan memberikan gaya kecil. Besarnya 

tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi semakin besar 

penampang (B) maka tekanan semakin kecil, sedangkan penampang yang kecil 

(A) akan memberikan gaya yang besar 
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Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

9. Pada sistem seperi tanpak pada gambar, silinder kiri R memiliki luas penampang 

600 m
2
 dan diberi beban M kg. Penghisap Q memiliki luas penaampang 20 cm

2
, 

sedangkan beratnya dapat diabaikan. Sistem diisi cairan dengan massa jenis 900 

kg/m
3
. Jika sistem seimbang untuk F sebesar 25 N, tentukan massa M (g = 10 

m/s
2
)  

 

Penyelesaian: 

Luas penampang AR = 600 cm
2
 = 600 x 10

-4
 m

2
; AQ = 20 cm

2
 = 20 x 10

-4
 m

2
. 

Massa jenis cairan  = 900 kg/m3. Titik 1 ditekan oleh berat Mg dan titik 2 

ditekan oleh gaya F = 25 N dan cairan setinggi h = 5 m. Karena titik 1 dan 2 

berada dalam cairan sejenis dan pada ketinggian yang sama, maka 

 

 

Q 

F=25 N 

R 
 

5 m 

1 2 

Cairan 
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Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, 

jawab namun rumus dan perhitungan benar atau 

menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar namum dalam perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, 

jawab namun ada rumus yang benar meskipun salah 

perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa 

penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 

 

10. Dongkrak hidrolik memiliki dua penampang, penampang pertama mempunyai 

luas 1,25 cm
2
, sedangkan penampang keduanya mempunyai luas 2,5 m

2
. Agar 

dongkrak dapat mengangkat mobil dengan massa 5 ton, tentukan tekanan yang 

dihasilkan gas pada piston pertama dan gaya dorong pada piston pertama!  

Penyelesaian  

Diketahui 

A1=1,25 cm
2
, A2 = 2,5 m

2
, m2 = 5 ton  

Ditanya : P (tekanan) dan F (gaya dorong) 

Jawab :  
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Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, 

jawab namun rumus dan perhitungan benar atau 

menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar namum dalam perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, 

jawab namun ada rumus yang benar meskipun salah 

perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa 

penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 

 

11. Sebuah logam dicelupkan pada fluida A dengan massa jenis A ( ) mempunyai 

gaya angkat sebesar FA, sedangkan ketika dicelupkan pada fluida B dengan 

massa jenis B ( ) mempunyai gaya angkat sebesar FB yang besarnya 2 kali FA, 

dan ketika dicelupkan pada fluida C dengan massa jenis C ( ) mempunyai gaya 

angkat FC yang besarnya ¼ FB. 

d. Massa jenis A lebih besar dari massa jenis B ( ) 

e. Massa jenis C lebih besar dari massa jenis A ( ) 

f. Massa jenis C lebih kecil dari massa jenis B ( ) 

Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan alasanmu? 

Penyelesaian  

Jawaban C 

Besarnya gaya angkat  

FA = F 

FB = 2 FA = 2 F 

FC = ¼ FB = ¼ x 2 F = ½ F 

Gaya angkat ke atas berbanding lurus dengan massa jenis 

Besarnya gaya angkat ke atas : FB > FA > FC 

Sehingga  
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Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

12. Balok beton memiliki massa 25 kg dan massa jenis 2,5 gr/cm
3
. Tentukan besar 

gaya angkat yang dialami benda jika dibawa dengan bantuan air! (massa jenis air 

1 gr/cm
3
) 

Penyelesaian  

Diketahui : 

mb = 25 kg,  = 2,5 gr/cm
3
,  = 1 gr/cm

3
 

Ditanya :  (gaya angkat) 

 

Jawab : 

     

 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan benar 

serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun rumus dan perhitungan benar atau menjawab dengan 

runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan benar namum dalam 

perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun ada rumus yang benar meskipun salah perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 
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13. Sebuah benda dicelupkan ke dalam alkohol (massa jenis 0,9 g/cm
3
). Jika 1/3 

bagian benda muncul dipermukaan alkohol, berapa massa jenis benda itu? 

Penyelesaian  

Diketahui :  

 = 0,9 g/cm
3, 

1/3 bagian benda muncul dipermukaan alkohol
 

Ditanya :  (massa jenis benda) 

Jawab :
 

Peristiwa mengapung bahwa   

 

 

 

 

 

 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan 

benar serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun rumus dan perhitungan benar atau menjawab dengan 

runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan benar namum dalam 

perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun ada rumus yang benar meskipun salah perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 

 

14. Sebuah balok yang tingginya 20 cm dan massa jenisnya 0,90 g/cm
3
 mengapung 

di atas cairan yang massa jenisnya 1,20 g/cm
3
. Berapa tinggi balok yang muncul 

di permukaan cairan? Jawab : 

Massa jenis balok  = 0,09 g/cm3 
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Massa jenis cairan  = 1,20 g/cm3 

Tinggi balok  = 20 cm 

Tinggi balok tercelup dalam cairan hbf? 

 

 

 

 

 

Misal luas balok alas balok A, maka  dan maka  

Sehingga 

 

 

 

Tinggi balok yang muncul =  

 

15. Sebuah perahu mendapat gaya angkat sebesar 20 kN saat berada di air tawar. 

Tentukan gaya yang dialami perahu jika ditaruh di air garam yang massa 

jenisnya 1,17 gr/cm
3
! Jawab : 

Fa = 20 kN 

 = 1 gr/cm
3 

 = 1,17 gr/cm
3
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Perhitungan Analisis Uji Coba 

 

1. Perhitungan Validitas 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r pada table 

product moment dengan taraf signifikansi 5% suatu butir dikatakan valid jika harga 

 (Suharsimi, 2009:75) 

Berikut perhitungan validitas soal pada butir nomor 1. 

No.      
U-1 3 50 9 2500 150 
U-2 4 47 16 2209 188 
U-3 3 47 9 2209 141 
U-4 3 46 9 2116 138 
U-5 3 46 9 2116 138 
U-6 3 43 9 1849 129 
U-7 4 43 16 1849 172 
U-8 3 41 9 1681 123 
U-9 5 41 25 1681 205 
U-10 2 41 4 1681 82 
U-11 3 40 9 1600 120 
U-12 3 40 9 1600 120 
U-13 3 40 9 1600 120 
U-14 3 39 9 1521 117 
U-15 1 38 1 1444 38 
U-16 3 37 9 1369 111 
U-17 5 37 25 1369 185 
U-18 3 37 9 1369 111 
U-19 3 37 9 1369 111 
U-20 3 36 9 1296 108 
U-21 3 35 9 1225 105 
U-22 3 34 9 1156 102 
U-23 2 33 4 1089 66 
U-24 2 32 4 1024 64 
U-25 3 32 9 1024 96 
U-26 1 29 1 841 29 
U-27 3 29 9 841 87 
U-28 2 29 4 841 58 
U-29 1 24 1 576 24 
U-30 2 22 4 484 44 

 85 1125 267 43529 3282 

Dengan menggunakan rumus diperoleh , sedangkan  

Karena  maka butir soal no.1 valid. 

Soal valid no 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan soal tidak valid no 2, 15. 

  

Lampiran 7 
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2. Perhitungan Reliabilitas 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria pengujian reliabilitas yaitu setelah didapatkan harga r11, kemudian 

harga r11 tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel. Jika 

 maka item tes yang diujicobakan reliabel (Suharsimi, 2009:112). 

a. Perhitngan varian butir soal 

Rumus yang digunakan: 

 

Sehingga besar varian tiap butir diperoleh 

N

o

. 

Varia

n 

N

o

. 

Varia

n 

N

o

. 

Varia

n 

1 1,590 6 2,433 11 2,107 

2 2,423 7 1,727 12 2,107 

3 1,077 8 1,493 13 2,107 

4 1,796 9 2,310 14 2,107 

5 1,979 10 1,356 15 2,107 

Jumlah varian semua butir  

b. Perhitungan varian total 

Rumus yang digunakan: 

 

Varian total berdasarkan perhitungan diperoleh  

c. Perhitungan koefisien reliabilitas 

 

 

Harga , karena harga  maka soal reliabel. 
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3. Tingkat Kesukaran 

Rumus yang digunakan: 

 

 

Kriteria tingkat kesukaran soal adalah: 

0 ≤ P ≤ 0,30  soal sukar 

0,30 < P ≤ 0,70  soal cukup (sedang) 

0,70 < P ≤ 1  soal mudah    (Rusilowati, 2008: 17) 

Hasil pengujian tingkat kesukaran analisis diperoleh sebagai berikut: 

No. 

S

o

a

l 

Mean P Kriteria 

1 3,43 0,69 Sedang 

2 3,60 0,72 Mudah 

3 1,43 0,29 Sukar 

4 2,77 0,55 Sedang 

5 2,43 0,49 Sedang 

6 3,00 0,60 Sedang 

7 1,40 0,28 Sukar 

8 2,80 0,56 Sedang 

9 2,30 0,58 Sedang 

10 3,35 0,71 Mudah 

11 2,40 0,48 Sedang 

12 1,77 0,35 Sedang 

13 1,43 0,29 Sukar 

14 2,13 0,43 Sedang 

15 1,40 0,28 Sukar 

 

 

  

Lampiran 9 
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4. Daya Pembeda Soal 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria daya pembeda soal adalah 

0,00 ≤ D ≤ 0,20  : soal jelek 

0,20 < D ≤ 0,40  : soal cukup baik  

0,40 < D ≤ 0,70  : soal baik 

0,70 < D ≤ 1,00  : soal baik sekali  (Rusilowati, 2008:19) 

Perhitungan Daya Pembeda Soal untuk soal nomer 1. 

N

o

. 

Ko

d

e 

Kelom

pok 

Ata

s 

N

o

. 

Ko

d

e 

Kelom

pok 

Ba

wah 

1 U-

9 

3 1

6 

U-

4 

3 
2 U-

1

2 

4 1

7 

U-

2

6 

5 
3 U-

2

0 

3 1

8 

U-

5 

3 
4 U-

7 

3 1

9 

U-

2

7 

3 
5 U-

1

3 

3 2

0 

U-

1

0 

3 
6 U-

3

0 

3 2

1 

U-

8 

3 
7 U-

3 

4 2

2 

U-

2

4 

3 
8 U-

2

2 

3 2

3 

U-

1

6 

2 
9 U-

1

1 

5 2

4 

U-

2

1 

2 
1

0 

U-

1

4 

2 2

5 

U-

2

8 

3 
1

1 

U-

1 

3 2

6 

U-

2

5 

1 
1

2 

U-

2 

3 2

7 

U-

2

9 

3 
1

3 

U-

6 

3 2

8 

U-

1

7 

2 
1

4 

U-

1

9 

3 2

9 

U-

1

5 

1 
1

5 

U-

2

3 

1 3

0 

U-

1

8 

2 
Jumlah 46 Jumlah 39 
Mean 

kelompok 

atas 3,07 

Mean 

kelompok 

bawah 2,60 

Daya pembeda soal no.1 adalah . Kriteria soal tersebut cukup baik. 

Dengan perhitungan yang sama kriteria soal yang lain adalah sebagai berikut: 

No DP Kriteria No DP Kriteria No DP Kriteria 

1 0,23 Cukup baik 6 0,30 Cukup baik 11 0,43 Baik 

2 0,13 Jelek 7 0,20 Jelek 12 0,37 Cukup baik 

3 0,30 Cukup baik 8 0,57 Baik 13 0,60 Baik 

4 0,50 Baik 9 0,20 Jelek 14 0,37 Baik 

5 0,80 Baik sekali 10 0,40 Cukup baik 15 0,43 Baik 
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Hasil Analisis Soal Uji Coba  

 
Kriteria soal yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut: 

No Validitas Reliabilitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda Keterangan 

1 Valid  

Reliabel 

Sedang Cukup Baik Dipakai 

2 Tidak 

Valid 

Mudah Jelek Dibuang 

3 Valid Sukar Cukup Baik Dipakai 

4 Valid Sedang Baik Dipakai 

5 Valid Sedang Baik Sekali Dipakai 

6 Valid Sedang Cukup Baik Dipakai 

7 Valid Sedang Jelek Dibuang 

8 Valid Sedang Baik Dipakai 

9 Valid Sedang Jelek Dibuang 

10 Valid Mudah Cukup Baik Dipakai 

11 Valid Sedang Baik Dipakai 

12 Valid Sedang Cukup Baik Dipakai 

13 Valid Sukar Baik Dipakai 

14 Valid Sedang Baik Dibuang 

15 Tidak 

Valid 

Sukar Baik Dibuang 
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SILABUS  

Satuan pendidikan  : SMA Negeri 1 Grabag 

Mata pelajaran   : Fisika 

Kelas/semester   : XI IPA/ 2 

Standar Kompetensi  : 

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

Standar 

kompetensi 
Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokas

i waktu 

Sumber/ 

bahat/alat Teknik 
Bentuk 

instrumen 
Contoh Istrumen 

2.2 Menganalisis 

hukum-

hukum yang 

berhubungan 

dengan fluida 

statis dan 

dinamik serta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Fluida Statis 

 Tekanan 

hidrostatik 

 Hukum 

pokok 

hidrostatik 

 Hukum 

Pascal 

 Hukum 

Archimedes 

 

 Melakukan percobaan untuk 

mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tekanan 

hidrostatis 

 Mempelajari cara 

menentukan massa jenis zat 

dengan massa jenis yang 

sudah diketahui 

menggunakan hukum pokok 

hidrostatis 

 Mengetahui konsep hukum 

Pascal dengan percobaan 

sederhana 

 Mempelajari penerapan 

hukum Pascal pada pompa 

hidrolik 

 Mempelajari hukum 

 Menjelaskan konsep 

tekanan hidrostatis beserta 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

 

 

 

 Mendeskripsikan konsep 

dan penerapan hukum 

pokok hidrostatis 

 

 

 Mendeskripsikan konsep 

hukum Pascal pada pompa 

hidrolik 

 Menghitung tekanan dan 

gaya dorong pada pompa 

 Tugas  

kelompok  

 Laporan 

 Pretest 

dan 

posttest 

 Uraian 1. Bagaimana 

hubungan antara 

kedadalaman, arah 

corong, dan massa 

jenis zat cair 

terhadap tekanan 

hidrostatik? 

2. Apakah setiap titik 

pada satu jenis zat 

cair yang terletak 

pada satu bidang 

datar yang sama 

mempunyai tekanan 

yang sama? 

3. Manakah antara  

suntikan A dan 

suntikan B ketika 

4 x 45 menit Sumber : 

Buku paket 

Fisika kelas 

XI SMA 

Alat : 

LKPD 

\Timbangan 

berat 

Gelas ukur 

Pipa U 

Suntikan 

corong 

Lampiran 12 
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Archimedes dengan 

percobaan sederhana 

 Menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi gaya 

angkat keatas 

 Mengaplikasikan konsep 

hukum Pascal pada kasus 

terapung, melayang, dan 

tenggelam  

hidrolik 

 

 Menjelaskan konsep 

hukum Archimedes 

beserta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 Menguraikan konsep 

Archimedes pada kasus 

terapung, melayang dan 

tenggelam 

diberi beban di 

atasnya yang akan 

memberi perubahan 

lebih besar pada 

suntikan C? 

Jelaskan! 

4. Apakah ada 

perbedaan berat 

beban ketika 

ditimbang di udara 

dan di timbang di 

dalam air? 

Jelaskan! 

5. Apakah sama gaya 

angkat keatas 

dengan berat air 

yang dipindahkan 

ketika sebuah benda 

dimasukkan dalam 

air?  
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1. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

manyelesaikan masalah 

2. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Indikator 

a. Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

b. Mendeskripsikan penerapan hukum pokok hidrostatis 

4. Tujuan pembelajaran 

a. Siswa dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis beserta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan dengan model 

pembelajaran guided inquiry berbasis think pair share 

b. Siswa dapat mendeskripsikan penerapan hukum pokok hidrostatis melalui 

percobaan dengan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share 

5. Materi Ajar  

a. Tekanan Hidrostatik 

b. Hukum Pokok Hidrostatik 

6. Model Pembelajaran : Model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share 

7. Metode pembelajaran : Percobaan dan diskusi 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

(Pertemuan 1) 

 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok  : Fluida Statis 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Lampiran 13 
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8. Kegiatan pembelajaran 

I. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Waktu Aktivitas Proses 

5 menit Guru membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa bersama 

 

Guru menyebutkan dan menuliskan materi pokok 

yaitu “tekanan hidrostatis dan hukum pokok 

hidrostatis” 

 

Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

“Siswa dapat mengetahui konsep tekanan 

hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhinya” 

Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

Guru menjelaskan bahwa materi fluida statis erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Siswa 

dapat melihat aplikasi tekanan hidrostatis pada 

desain bendungan dan hukum pokok hidrostatis 

pada penentuan massa jenis zat. 

Memberi acuan 

dan motivasi 

5 menit Guru menjelaskan sebelum mempelajari materi “ 

tekanan hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis” 

yang harus diingat kembali: 

Massa jenis 

Tekanan  

Apersepsi 

 

Kegiatan inti (70 menit) 

Waktu Aktivitas Proses 

5 menit Menyajikan masalah 

Guru menyajikan masalah 

Mengapa dinding bendungan semakin kebawah di 

desain semakin tebal? 

Dapatkah kita menentukan massa jenis zat dengan 

Eksplorasi 
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massa jenis zat lain yang telah diketahui? Prinsip 

apakah yang dapat kamu gunakan? 

10 menit Membuat hipotesis 

Think : dari permasalahan yang ada guru meminta 

siswa berpikir dan membuat hipotesis untuk 

permasalahan tersebut 

Pair : guru membimbing siswa untuk berpasangan 

dengan teman di sebelahnya dan 

mengkomunikasikan hipotesis masing-masing 

sehingga terjadi tukar pemikiran. 

Share : setiap pasangan mengemukakan 

hipotesisnya agar terjadi kombinasi hipotesis di 

kelas 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Eksplorasi 

45 menit Mengumpulkan data 

Guru meminta setiap pasangan untuk bergabung 

dengan pasangan lain untuk memperoleh data 

melalui percobaan  

Guru membimbing percobaan 

Guru membimbing siswa dalam mengisi LKPD 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

Elaborasi 

5 menit Menganalisis data 

Guru membimbing siswa menganalisis data yang 

telah di peroleh 

Siswa berdiskusi dengan pasangannya untuk 

menganalisis data 

Elaborasi 

 

Eksplorasi  

5 menit Membuat kesimpulan 

Think : guru membimbing siswa untuk berpikir hasil 

yang diperoleh dari percobaan untuk membuat 

kesimpulan 

Pair : siswa berpasangan untuk berdiskusi tentang hasil 

pemikiran dan kesimpulan serta membandingkan 

dengan hipotesis masing-masing 

Share : setiap pasangan menyampaikan kesimpulan di 

kelas sehingga terjadi diskusi kelas 

Elaborasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi  
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Kegiatan penutup (10 menit) 

Waktu Aktivitas Proses 

5 menit Guru dan siswa bersama-sama membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari dan 

menuliskannya di papan tulis 

Kesimpulan   

5 menit Guru memberikan umpan balik dengan bertanya, “ 

Bagaimana pelajaran hari ini? Apa saja yang telah 

kita pelajari?” 

Beberapa siswa ditunjuk secara acak untuk 

menyebutkan materi yang telah mereka kuasai 

hari ini 

Refleksi  

 

9. Penilaian 

Teknik    : tugas  kelompok dan laporan 

Bentuk Instrumen : Uraian (LKPD) 

10. Alat dan Sumber Belajar 

Media/alat  : gelas ukur, corong, balon, pipa U, selang, air, minyak 

Sumber Belajar  : Buku paket kelas XI IPA SMA 

Halliday and Resnick Walker. Fundamentals Physic. 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

Tri Wahyuningsih, S.Pd     Syifa Ulya 

NIP. 196807181991012002     NIM 4201409062 
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1. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

manyelesaikan masalah 

2. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Indikator 

a. Mendeskripsikan konsep hukum Pascal pada pompa hidrolik 

b. Menghitung tekanan dan gaya dorong pada pompa hidrolik 

c. Menjelaskan konsep hukum Archimedes beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. Menguraikan konsep Archimedes pada kasus terapung, melayang dan 

tenggelam 

4. Tujuan pembelajaran 

a. Mendeskripsikan konsep hukum Pascal pada pompa hidrolik melalui 

percobaan dengan model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share 

b. Menghitung tekanan dan gaya dorong pada pompa hidrolik melalui diskusi 

kelas 

c. Menjelaskan konsep hukum Archimedes beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari melalui percobaan dengan model pembelajaran 

guided inquiry berbasis think pair share 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

(Pertemuan 2) 

 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok  : Fluida Statis 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Lampiran 14 
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d. Menguraikan konsep Archimedes pada kasus terapung, melayang dan 

tenggelam melalui diskusi kelas 

5. Materi Ajar  

a. Hukum Pascal 

b. Hukum Archimedes  

6. Model Pembelajaran : Model pembelajaran guided inquiry berbasis think pair 

share 

7. Metode pembelajaran : Percobaan dan diskusi 

8. Kegiatan pembelajaran 

I. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Waktu Aktivitas Proses 

5 menit Guru membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa bersama 

 

Guru menyebutkan dan menuliskan materi pokok 

yaitu “hukum Pascal dan hukum Archimedes” 

 

Guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

“Siswa dapat mengetahui konsep hukum Pascal 

dan hukum Archimedes, serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhinya” 

Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

Guru menjelaskan bahwa materi hukum Pascal 

dan hukum Archimedes erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Siswa dapat melihat 

aplikasi tekanan hidrostatis pada pompa hidrolik 

dan gaya angkat pada kapal 

Memberi acuan 

dan motivasi 

5 menit Guru menjelaskan sebelum mempelajari materi 

“hukum Pascal dan hukum Archimedes” yang 

harus diingat kembali: 

Tekanan hidrostatis 

Hukum pokok hidrostatis 

Apersepsi 

 

 

Kegiatan inti (70 menit) 
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Waktu Aktivitas Proses 

5 menit Menyajikan masalah 

Guru menyajikan masalah 

Taukah kalian bagaimana sistem kerja pompa 

hidrolik? Bagaimana pompa kecil dapat 

mengangkat mobil yang besar? 

Dapatkah kalian membanyangkan bagaimana bisa 

kapal yang terbuat dari besi yang berat dapat 

mengapung di lautan? Bagaimana hal tersebut 

dapat terjadi? 

Eksplorasi 

10 menit Membuat hipotesis 

Think : dari permasalahan yang ada guru meminta 

siswa perpikir dan membuat hipotesis untuk 

permasalahan tersebut 

Pair : guru membimbing siswa untuk berpasangan 

dengan teman disebelahnya dan 

mengkomunikasikan hipotesis masing-masing 

sehingga terjadi tukar pemikiran. 

Share : setiap pasangan mengemukakan 

hipotesisnya agar terjadi kombinasi hipotesis di 

kelas 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Eksplorasi 

45 menit Mengumpulkan data 

Guru meminta setiap pasangan untuk bergabung 

dengan pasangan lain untuk memperoleh data 

melalui percobaan  

Guru membimbing percobaan 

Guru membimbing siswa dalam mengisi LKPD 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

Elaborasi 

5 menit Menganalisis data 

Guru membimbing siswa menganalisis data yang 

telah di peroleh 

Siswa berdiskusi dengan pasangannya untuk 

menganalisis data 

Elaborasi 

 

Eksplorasi  

5 menit Membuat kesimpulan 

Think : guru membimbing siswa untuk berpikir Elaborasi 
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hasil yang diperoleh dari percobaan untuk 

membuat kesimpulan 

Pair : siswa berpasangan untuk berdiskusi tentang 

hasil pemikiran dan kesimpulan serta 

membandingkan dengan hipotesis masing-masing 

Share : setiap pasangan menyampaikan 

kesimpulan di kelas sehingga terjadi diskusi kelas 

 

 

Elaborasi 

 

 

Konfirmasi  

Kegiatan penutup (10 menit) 

Waktu Aktivitas Proses 

5 menit Guru dan siswa bersama-sama membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari dan 

menuliskannya di papan tulis 

Kesimpulan   

5 menit Guru memberikan umpan balik dengan bertanya, 

“ Bagaimana pelajaran hari ini? Apa saja yang 

telah kita pelajari?” 

Beberapa siswa ditunjuk secara acak untuk 

menyebutkan materi yang telah mereka kuasai 

hari ini 

Refleksi  

9. Penilaian 

Teknik    : tugas  kelompok dan laporan 

Bentuk Instrumen : Uraian (LKPD) 

10. Alat dan Sumber Belajar 

Media/alat  : Timbangan berat, Gelas ukur, Pipa U, Suntikan, corong 

Sumber Belajar  : Buku paket Fisika kelas XI SMA 

Halliday and Resnick Walker. Fundamentals Physic. 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

Tri Wahyuningsih, S.Pd     Syifa Ulya 

NIP. 196807181991012002     NIM 4201409062  
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Lembar Kegiatan Siswa Kelas Eksperimen 

(Kegiatan 1) 

Memahamami Tekanan Hidrostatis dan Hukum Pokok Hidrostatis 

 

Nama/Absen :     Pasangan/Absen: 

Kelas  : 

 

Percobaan 

1 

Tekanan Hidrostatik 

Indikator Menjelaskan tekanan hirostatik beserta faktor yang 

mempengaruhinya 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan tekanan 

hidrostatik beserta faktor yang mempengaruhinya 

 

Alat dan Bahan : pipa U, gelas ukur, mistar, selang, corong, balon, minyak, 

gliserin, air bersih. 

 Gambar 1. 

Langkah kerja : 

Susunlah alat dan bahan seperti pada Gambar 1. 

Sebelum percobaan: 

1. Apakah yang terjadi pada air di 

pipa U ketika corong digerakkan 

semakin ke dalam? 

 

2. Apakah yang terjadi pada air di 

pipa U ketika corong digerakkan ke 

kiri dan ke kanan? 

 

 

Lampiran 15 
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Jawablah sesuai dengan hasil percobaanmu! 

1. Doronglah corong semakin dalam pada gelas ukur. Apa yang terjadi pada air di 

pipa U? 

Kedalaman corong / h  Perubahan posisi air pada pipa U / P (cm) 

5 cm  

10 cm   

15 cm   

Apakah kesimpulanmu? 

2. Gerakkan corong kekanan dan kekiri. Apa yang terjadi pada air di pipa U? 

Arah corong  Perubahan posisi air pada pipa U / P (cm) 

Kanan   

Kiri   

Apakah kesimpulanmu? 

3. Gantilah air dalam pipa U dengan minyak, kemudian dorong corong semakin 

kedalam. Apa yang terjadi pada pipa U? Coba bandingkan dengan percobaan 

yang pertama! 

Kedalaman corong / h (cm) Perubahan posisi air pada pipa U / P (cm) 

5 cm  

10 cm  

15 cm  

Apakah kesimpulanmu? 

4. Setelah melakukan percobaan, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan 

hidrostatik? 

Jawab: 

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

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

5. Bagaimana hubungan antara kehadalaman, arah corong, dan massa jenis zat 

cair terhadap tekanan hidrostatik? 

Jawab: 

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

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

6. Jadi, bagaimanakah konsep tekanan hidrostatik itu? 
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Jawab: 

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

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

Percobaan 

2 

Hukum Pokok Hidrostatik 

Indikator Mendeskripsikan hukum pokok hidrostatis dalam 

kehidupan sehari-hari 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum 

pokok hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari 

Alat dan bahan : pipa U, air, minyak, gliserin, statif. 

Langkah kerja : susunlah alat dan bahan sesuai dengan Gambar 2. 

 

 

 

 

 

      Gambar 2. 

Sebelum percobaan 

1. Apakah titik A dan titik B pada Gambar 2 

mempunyai tekanan yang sama? Jelaskan! 

 

2. Apakah setiap titik pada satu jenis zat cair 

yang terletak pada satu bidang datar yang 

sama mempunyai tekanan yang sama? 

 

 

Jawablah sesuai dengan hasil percobaanmu! 

Isilah setengah dari pipa U dengan air, kemudian tambahkan minyak secara 

bertahap. Apakah tekanan A dan tekanan B (seperti Gambar 2) selalu sama? 

(ingat: hukum pokok hidrostatik) 

Tambah minyak hA (cm) PA (Pa) hB (cm) PB (Pa) 

+ wadah 1     

+ wadah 2      

+ wadah 3     

Bagaimana kesimpulanmu? 

A B 

hB 
hA 

Diketahui : 

Massa jenis air  =  1000 kg/m
3
 

Massa jenis minyak  =  800 kg/cm
3
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Jawab: 

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

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

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

Lembar Kegiatan Siswa Kelas Eksperimen 

(Kegiatan 2) 

Memahamami Hukum Pascal dan Hukum Archimedes 

 

Nama/Absen :     Pasangan/Absen: 

Kelas  : 

 

Percobaan 

3 

Hukum Pascal 

Indikator Menjelaskan  hukum Pascal beserta faktor yang 

mempengaruhinya 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum 

Pascal beserta faktor yang mempengaruhinya 

 

Alat dan bahan : suntikan berbeda ukuran, selang penghubung, beban, dan statif 

Langkah kerja : susunlah alat dan bahan seperti Gambar 3. 

1. Percobaan 1, suntikan A dan suntikan C dihubungkan dengan selang 

2. Percobaan 2, suntikan B dan suntikan C dihubungkan dengan selang 

 Gambar 3. 

 

Sebelum percobaan : 

1. Suntikan yang manakah yang akan 

memberikan gaya lebih besar pada 

suntikan C, jika suntikan A dan B 
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diberikan gaya yang sama? Jelaskan!  

2. Apakah penampang dan beban 

mempengaruhi besarnya gaya yang 

diberikan ke suntikan C? 

 

Jawablah sesuai dengan hasil percobaanmu! 

1. Apa yang kamu rasakan ketika tangan kanan diletakkan di atas suntikan C 

sedangkan tangan kiri menekan suntikan A? 

Jawab: 

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

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

3. Percobaan 1, suntikan A dan suntikan C dihubungkan dengan selang. Berapa 

kenaikan pada suntikan C yang diberi beban 200 g ketika suntikan A diberi 

beban? 

Massa beban (g) Perubahan skala suntikan ( cm ) 

50  

100  

150  

Bagaimanakah perubahan pada suntikan C? Apakah kesimpulanmu? 

(ingat : gaya berat benda, W = m.g = F) 

Jawab: 

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

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

2. Percobaan 2, suntikan B dan suntikan C dihubungkan dengan selang. Berapa 

kenaikan pada suntikan C yang diberikan beban 200 g ketika suntikan B diberi 

beban? 

Massa beban (g) Perubahan skala suntikan ( cm ) 

50  

100  

150  

Bagaimanakah perubahan pada suntikan C? Apakah kesimpulanmu? 

(ingat : gaya berat benda, W = m.g = F)  

Jawab: 

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

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

3. Manakah gaya yang lebih besar diberikan pada suntikan C, suntikan A atau 

suntikan B? Mengapa demikian? Apakah faktor yang mempengaruhinya?  
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Jawab: 

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

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

4. Jadi, bagaimanakah kesimpulanmu? Bagaimanakah hukum Pascal itu? Apa 

saja faktor yang mempengaruhinya? 

Jawab: 

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

Percobaan 

4 

Hukum Archimedes 

Indikator Menjelaskan  hukum Archimedes beserta faktor yang 

mempengaruhi gaya angkat ke atas 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum 

Archimedes beserta faktor yang mempengaruhi 

gaya angkat ke atas 

 

Alat dan bahan : neraca pegas, beban gantung, gelas ukur, statif, air, dan gelas 

ukur. 

Langkah kerja : Susunlah alat dan bahan  sesuai dengan Gambar 4. 

 Gambar 4.  

Sebelum percobaan : 

1. Apakah ada perbedaan berat beban ketika 

ditimbang di udara dan di timbang di dalam 

air? Jelaskan! 

 

2. Mengapa saat berada dalam air tubuh terasa 

lebih ringan?  
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Jawablah sesuai dengan hasil percobaanmu! 

1. Timbanglah beban di udara! Kemudian timbanglah beban di dalam air! 

Timbanglah air yang tumpah! Berapakah berat air yang dipindahkan? (berat air 

dapat diketahui dengan menimbang gelas ukur terlebih dahulu) 
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Massa 

beban 

Berat benda 

di udara 

(Wu) 

Berat benda 

didalam air (Wa ) 

Gaya tekan ke 

atas 

(Wu-Wa) 

Volume air 

yang 

dipindahkan 

Berat air yang 

dipindahkan  

g newton (N) newton (N) newton (N) ml newton (N) 

100      
200      
300      

Bagaimana kesimpulanmu? 

2. Timbanglah beban di udara! Kemudian timbanglah beban di dalam minyak! 

Timbanglah minyak yang tumpah! Berapakah berat air yang dipindahkan? 

(berat minyak dapat diketahui dengan menimbang gelas ukur terlebih dahulu) 

Massa 

beban 

Berat benda 

di udara (Wu) 

Berat benda 

didalam minyak 

(Wm ) 

Gaya tekan ke 

atas 

(Wu-Wm) 

Volume aiir 

yang 

dipindahkan 

Berat air yang 

dipindahkan 

g newton (N) newton (N) newton (N) ml newton (N) 

100      

200      

300      

3. Adakah hubungan antara gaya angkat ke atas dengan volume air yang 

dipindahkan? Adakah hubungan gaya gaya angkat keatas dengan berat air yang 

dipindahkan? 

Jawab: 

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

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

4. Adakah hubungan antara gaya tekan ke atas dengan massa jenis zat cair? 

Jawab: 

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

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

5. Jadi, faktor apa sajakah yang mempengaruhi gaya tekan keatas? 

Jawab: 

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

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

6. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang gaya angkat ke 

atas yang berhubungan dengan hukum Archimedes? 

Jawab: 

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

............................................................................................................................... 
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1. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

manyelesaikan masalah 

2. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Indikator 

a. Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

b. Mendeskripsikan penerapan hukum pokok hidrostatis 

4. Tujuan pembelajaran 

a. Siswa dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis beserta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari melalui demonstrasi dengan model 

pembelajaran Direct Instruction 

b. Siswa dapat mendeskripsikan penerapan hukum pokok hidrostatis melalui 

demonstrasi dengan model pembelajaran Direct Instruction  

5. Materi Ajar 

a. Tekanan Hidrostatik 

b. Hukum Pokok Hidrostatik 

6. Model Pembelajaran : Model pembelajaran Direct Instruction  

7. Metode pembelajaran : demonstrasi dan ceramah 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

(Pertemuan 1) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok  : Fluida Statis 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Lampiran 16 
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8. Kegiatan pembelajaran 

I. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Motivasi  

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menjelaskan bahwa banyak penerapan fluida statis dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa dapat melihat aplikasinya pada desain 

dinding bendungan sebagai aplikasi tekanan hidrostatis 

b. Apersepsi :  

Guru menjelaskan sebelum mempelajari tekanan hidrostatis dan hukum 

pokok hidrostatis maka perlu di ingat tentang massa jenis dan tekanan. 

II. Kegiatan Inti 

(Eksplorasi) 

a. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 

b. Guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan pada pelajaran 

hari ini dengan meminta beberap siswa untuk membantu demonstrasi 

(Elaborasi) 

c. Membimbing peserta didik untuk memperhatikan demonstrasi yang 

dilakukan mengenai tekanan hidrostatik dan hukum pokok hidrostatik 

d. Membimbing beberapa peserta didik untuk memcoba demonstrasi di 

depan kelas untuk memperoleh data 

e. Memberikan pelatihan kepada peserta didik 

(Konfirmasi) 

f. Memberikan umpan balik untuk mengecek pengetahuan yang dikuasai 

peserta didik 

III. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

b. Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman pembelajaran 

c. Guru memberikan umpan balik kepada beberapa peserta didik secara 

acak untuk menguji pemahaman materi 

 



118 
 

 
 

9. Penilaian  

Teknik      : tugas  kelompok dan laporan 

Bentuk Instrumen   : Uraian (LKPD) 

10. Alat dan Sumber Belajar 

Media/alat  : Timbangan berat, Gelas ukur, Pipa U, Suntikan, corong 

Sumber Belajar  : Buku paket Fisika kelas XI SMA 

Kanginan, M. 2006.  Fisika Untuk SMA kelas XI. Jakarta : Erlangga. 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

Tri Wahyuningsih, S.Pd     Syifa Ulya 

NIP. 196807181991012002     NIM 4201409062 
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1. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

manyelesaikan masalah 

2. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Indikator 

a. Mendeskripsikan konsep hukum Pascal pada pompa hidrolik 

b. Menghitung tekanan dan gaya dorong pada pompa hidrolik 

c. Menjelaskan konsep hukum Archimedes beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. Menguraikan konsep Archimedes pada kasus terapung, melayang dan 

tenggelam 

4. Tujuan pembelajaran 

a. Mendeskripsikan konsep hukum Pascal pada pompa hidrolik melalui 

demonstrasi dengan model pembelajaran Direct Instruction 

b. Menghitung tekanan dan gaya dorong pada pompa hidrolik melalui 

ceramah 

c. Menjelaskan konsep hukum Archimedes beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari melalui demonstrasi dengan model pembelajaran 

Direct Instruction 

d. Menguraikan konsep Archimedes pada kasus terapung, melayang dan 

tenggelam melalui ceramah 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

(Pertemuan 2) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi Pokok  : Fluida Statis 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
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5. Materi Ajar 

a. Hukum Pascal 

b. Hukum Archimedes 

6. Model Pembelajaran : Model pembelajaran Direct Instruction  

7. Metode pembelajaran : demonstrasi dan ceramah 

8. Kegiatan pembelajaran 

I. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Motivasi  

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menjelaskan bahwa banyak penerapan fluida statis dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa dapat melihat aplikasinya pada pompa 

hidrolik sebagai aplikasi hukum Pascal 

b. Apersepsi :  

Guru menjelaskan sebelum mempelajari tekanan hidrostatis dan hukum 

pokok hidrostatis maka perlu di ingat tekanan hidrostatis dan hukum 

pokok hidrostatis. 

II. Kegiatan Inti 

(Eksplorasi) 

a. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 

b. Guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan pada pelajaran 

hari ini dengan meminta beberap siswa untuk membantu demonstrasi 

(Elaborasi) 

c. Membimbing peserta didik untuk memperhatikan demonstrasi yang 

dilakukan mengenai hukum Pascal dan hukum Archimedes 

d. Membimbing beberapa peserta didik untuk memcoba demonstrasi di depan 

kelas untuk memperoleh data 

e. Memberikan pelatihan kepada peserta didik 

(Konvirmasi) 

f. Memberikan umpan balik untuk mengecek pengetahuan yang dikuasai 

peserta didik 
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III. Kegiatan penutup 

a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan 

b. Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman pembelajaran 

c. Guru memberikan umpan balik kepada beberapa peserta didik secara acak 

untuk menguji pemahaman materi 

9. Penilaian  

Teknik     : tugas  kelompok dan laporan 

Bentuk Instrumen   : Uraian (LKPD) 

10. Alat dan Sumber Belajar 

Media/alat  : Timbangan berat, Gelas ukur, Pipa U, Suntikan, corong 

Sumber Belajar  : Buku paket Fisika kelas XI SMA 

Kanginan, M. 2006.  Fisika Untuk SMA kelas XI. Jakarta : Erlangga. 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

Tri Wahyuningsih, S.Pd     Syifa Ulya 

NIP. 196807181991012002     NIM 4201409062 
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Lembar Kegiatan Siswa Kelas Kontrol 

(Kegiatan 1) 

Memahamami Tekanan Hidrostatis dan Hukum Pokok Hidrostatis 

 

Nama/Absen :     Pasangan/Absen: 

Kelas  : 

 

Percobaan 1 Tekanan Hidrostatik 

Indikator Menjelaskan tekanan hirostatik beserta faktor yang 

mempengaruhinya 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan tekanan hidrostatik 

beserta faktor yang mempengaruhinya 

 

Alat dan Bahan : pipa U, gelas ukur, mistar, selang, corong, balon, minyak, 

gliserin, air bersih. 

 Gambar 1. 

Jawablah sesuai dengan hasil demonstrasi! 

7. Setelah melihat demostrasi yang di lakukan, faktor apa saja yang 

mempengaruhi tekanan hidrostatik? 

Jawab: 

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

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

8. Bagaimana hubungan antara kehadalaman, arah corong, dan massa jenis zat 

cair terhadap tekanan hidrostatik? 

Jawab: 

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

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

9. Jadi, apakah tekanan hidrostatik itu? 

Jawab: 

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

............................................................................................................................... 
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Percobaan 2 Hukum Pokok Hidrostatik 

Indikator Menjelaskan  hukum pokok hidrostatik beserta faktor yang 

mempengaruhinya 

Menentukan massa jenis fluida yang belum diketahui 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum pokok 

hidrostatik  beserta faktor yang mempengaruhinya 

Kegitan ini bertujuan untuk mengetahui massa jenis minyak  

 

Alat dan bahan : pipa U, air, minyak, gliserin, statif. 

 

 

 

 

 

   Gambar 2. 

Jawablah sesuai dengan hasil demonstrasi! 

1. Hitunglah tekanan pada titik A dan titik B berdasarkan data yang diperoleh 

saat demonstrasi! 

hA (cm) PA (Pa) hB (cm) PB (Pa) 

    

    

Perhitungan : 

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

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

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

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

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

2. Apakah yang dapat kamu simpulkan? 

Jawab : 

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

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

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

A B 

hB 
hA 
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Lembar Kegiatan Siswa Kelas Kontrol 

(Kegiatan 2) 

Memahamami Hukum Pascal dan Hukum Archimedes 

 

Nama/Absen :     Pasangan/Absen: 

Kelas  : 

 

Percobaan 

3 

Hukum Pascal 

Indikator Menjelaskan  hukum Pascal beserta faktor yang 

mempengaruhinya 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum 

Pascal beserta faktor yang mempengaruhinya 

 

Alat dan bahan : suntikan berbeda ukuran, selang penghubung, beban, dan statif 

 Gambar 3. 

Jawablah sesuai dengan hasil percobaanmu! 

1. Apa yang kamu rasakan ketika tangan kanan diletakkan di atas suntikan C 

sedangkan tangan kiri menekan suntikan A? 

Jawab: 

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

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

2. Manakah yang memberikan tekanan lebih besar pada suntikan C, suntikan A 

atau suntikan B? Mengapa demikian? Apakah faktor yang mempengaruhinya?  

Jawab: 

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

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

3. Jadi, bagaimanakah kesimpulanmu? Bagaimanakah hukum Pascal itu? Apa 

saja faktor yang mempengaruhinya? 
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Jawab: 

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

Percobaan 

4 

Hukum Archimedes 

Indikator Menjelaskan  hukum Archimedes beserta faktor yang 

mempengaruhi gaya angkat ke atas 

Tujuan  Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum 

Archimedes beserta faktor yang mempengaruhi 

gaya angkat ke atas 

 

Alat dan bahan : neraca pegas, beban gantung, gelas ukur, statif, air, dan gelas 

ukur. 

 Gambar 4.  

Jawablah sesuai dengan hasil demonstrasi! 

1. Catatlah sesuai dengan hasil demonstrasi 

Fluida : air 

Massa 

beban 

Berat benda di 

udara (Wu) 

Berat benda didalam 

air (Wa ) 

Gaya tekan ke atas 

(Wu-Wa) 

Volume air yang 

dipindahkan 

Berat air yang 

dipindahkan  

kg newton (N) newton (N) newton (N) ml newton (N) 
      
      

Fluida : minyak 
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Massa 

beban 

Berat benda 

di udara (Wu) 

Berat benda 

didalam minyak 

(Wm ) 

Gaya tekan ke 

atas 

(Wu-Wm) 

Volume aiir 

yang 

dipindahkan 

Berat air yang 

dipindahkan 

kg newton (N) newton (N) newton (N) ml newton (N) 

      

      

2. Adakah hubungan antara gaya tekan ke atas dengan berat air yang 

dipindahkan? 

Jawab: 

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

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

3. Adakah hubungan antara gaya tekan ke atas dengan massa jenis zat cair? 

Jawab: 

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

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

4. Jadi, faktor apa sajakah yang mempengaruhi gaya tekan keatas? 

Jawab: 

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

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

5. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang gaya angkat ke 

atas yang berhubungan dengan hukum Archimedes? 

Jawab: 

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

............................................................................................................................... 
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

 

Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida ststik dan dinamik 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

No

. 

Indikator C2 

(Pemahaman) 

C3 

(Aplikasi) 

C4 

(Analisis) 

C5 

(Sintesis) 

1. Menjelaskan konsep 

tekanan hidrostatis beserta 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

  1 2 

2. Mendeskripsikan penerapan 

hukum pokok hidrostatis  

 3 4  

3. Mendeskripsikan konsep 

hukum Pascal pada pompa 

hidrolik 

  5 6 

4. Menghitung tekanan dan 

gaya dorong pada pompa 

hidrolik 

 7   

5.  Menjelaskan konsep hukum 

Archimedes beserta 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

   8 

6. Menguraikan konsep 

Archimedes pada kasus 

terapung, melayang dan 

tenggelam 

 9,10   
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SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

MATERI FLUIDA STATIS 

 

Kerjakan soal-soal dibawah ini! 

1. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 m. Tangga pada kolam tersebut 

dipasang sampai setengah kedalaman kolam. Manakah pernyataan yang 

benar? Jelaskan!  

 

 

2. Sebuah kolam dengan kedalaman total 6 m sedang mengalami pengurangan air 

sehingga air pada kolam A tidak dapat mengalir ke kolam B dan C. Batas air 

pada kolam A tepat pada sekat, sedangkan pada kolam B dan C menurun 2,5 m 

dari kondisi air penuh. Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan! 

 

a. Tekanan pada dasar kolan A akan sama dengan tekanan pada dasar kolam B 

ketika kolam mengalami pengurangan air. 

b. Pada saat air penuh, tekanan pada dasar kolam C akan sama dengan tekanan 

pada dasar kolam A ditambah tekanan pada dasar kolam B 

1,5 m 

2 

m 

1 

m 

Kondisi air penuh 

Kondisi air tidak penuh 
A 

C 

B 

2,5 m 
1/4 

1/2 

a. Pada saat air penuh tekanan pada dasar kolam sama 

dengan tekanan pada dasar tangga 

b. Ketika air kolam berkurang ¼ nya, maka tekanan di 

tangga paling bawah lebih besar dari tekanan pada 

dasar kolam 

c. Tekanan pada dasar kolam saat air berkurang 

setengahnya akan sama dengan tekanan pada dasar 

tangga pada saat air penuh 
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c. Tekanan pada dasar kolam B pada saat kolam mengalami pengurangan air 

akan sama dengan tekanan pada dasar kolam A pada saat air penuh 

3. Sebuah bejana berhubungan mempunyai tekanan yang sama pada titik A, B, 

dan C. Bejana kemudian dimiringkan 30
o
 seperti pada gambar. Manakah 

pernyataan yang benar?Jelaskan!  

 

a. Titik A, B, dan C akan tetap mempunyai tekanan yang sama 

b. Titik A, B, dan C akan mempunyai tekanan yang berbeda 

4. Zat cair X diletakkan pada pipa U yang berisi air (massa jenis air 1000 kg/m
3
).  

Diketahui hA = 15 cm dan tekanan udara luar p0. Tentukan massa jenis zat cair 

A! 

 

5. Dongkrak hidrolik mempunyai 3 penampang A, B, dan C. Manakah 

pernyataan yang benar? Jelaskan!  

 

a. Besar tekanan A dikalikan dengan besar tekanan B sama dengan besar 

tekanan C 

PA PB PC 

A C B 

A B 

hB 
hA 

3cm 

A B C 

A 
B 

C 
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b. Besar tekanan C merupakan penjumlahan tekanan A dan tekanan B 

c. Tekanan C mempunyai tekanan yang besarnya sama dengan tekanan A atau 

sama juga dengan besarnya tekanan B 

6. Dua buah pompa hidrolik A dan B memiliki luas penampang besar yang sama. 

Penampang kecil pompa hidrolik A lebih kecil dari penampang kecil pompa 

hidrolik B. Gaya yang sama diberikan pada masing-masing penampang kecil 

pompa hidrolik. Manakah yang memberikan gaya lebih besar pada 

penampang besar, pompa hidrolik A atau pompa hidrolik B? Jelaskan! 

7. Dongkrak hidrolik memiliki dua penampang, penampang pertama mempunyai 

luas 1,25 cm
2
, sedangkan penampang keduanya mempunyai luas 2,5 m

2
. Agar 

dongkrak dapat mengangkat mobil dengan massa 5 ton, tentukan tekanan yang 

dihasilkan gas pada piston pertama dan gaya dorong pada piston pertama!  

8. Sebuah logam dicelupkan pada fluida A dengan massa jenis A ( ) 

mempunyai gaya angkat sebesar FA, sedangkan ketika dicelupkan pada fluida 

B dengan massa jenis B ( ) mempunyai gaya angkat sebesar FB yang 

besarnya 2 kali FA, dan ketika dicelupkan pada fluida C dengan massa jenis C 

( ) mempunyai gaya angkat FC yang besarnya ¼ FB. Manakah pernyataan 

yang benar? Jelaskan alasanmu? 

a. Massa jenis A lebih besar dari massa jenis B ( ) 

b. Massa jenis C lebih besar dari massa jenis A ( ) 

c. Massa jenis C lebih kecil dari massa jenis B ( ) 

9. Balok beton memiliki massa 25 kg dan massa jenis 2,5 gr/cm
3
. Tentukan besar 

gaya angkat yang dialami benda jika dibawa dengan bantuan air! (massa jenis 

air 1 gr/cm
3
) 

10. Sebuah benda dicelupkan ke dalam alkohol (massa jenis 0,9 g/cm
3
). Jika 1/3 

bagian benda muncul dipermukaan alkohol, berapa massa jenis benda itu? 
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KUNCI JAWABAN DAN PENSEKORAN 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

1. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 m. Tangga pada kolam 

tersebut dipasang sampai setengah kedalaman kolam.  

Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan!  

 

a. Pada saat air penuh tekanan pada dasar kolam sama dengan tekanan pada 

dasar tangga 

b. Ketika air kolam berkurang ¼ nya, maka tekanan di tangga paling bawah 

lebih besar dari tekanan pada dasar kolam 

c. Tekanan pada dasar kolam saat air berkurang setengahnya akan sama 

dengan tekanan pada dasar tangga pada saat air penuh 

Penyelesaian: 

Jawaban C 

Pada saat air penuh tekanan pada dasar tangga adalah 25000 Pa 

(kedalaman 2,5 m) dan tekanan pada dasar kolam pada saat air berkurang 

setengahnya adalah 25000 Pa (kedalaman 2,5 m). Jadi tekanan keduanya 

adalah sama.  

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

2,5 m 
1/4 

1/2 
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2. Sebuah kolam dengan kedalaman total 6 m sedang mengalami pengurangan 

air sehingga air pada kolam A tidak dapat mengalir ke kolam B dan C. Batas 

air pada kolam A tepat pada sekat, sedangkan pada kolam B dan C menurun 

2,5 m dari kondisi air penuh. Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan! 

 

a. Tekanan pada dasar kolan A akan sama dengan tekanan pada dasar 

kolam B ketika kolam mengalami pengurangan air. 

b. Pada saat air penuh, tekanan pada dasar kolam C akan sama dengan 

tekanan pada dasar kolam A ditambah tekanan pada dasar kolam B 

c. Tekanan pada dasar kolam B pada saat kolam mengalami pengurangan 

air akan sama dengan tekanan pada dasar kolam A pada saat air penuh 

Penyelesaian  

Jawaban C 

Alasan : saat air penuh kedalaman (h) pada dasar kolam A adalah 1,5 m. 

Pada dasar kolam B, saat kolam mengalami pengurangan air, kedalaman (h) 

pada dasar kolam B juga 1,5 m. Dengan demikian tekanan keduanya akan 

sama. 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

1,5 m 

2 m 

1 m 

Kondisi air penuh 

Kondisi air tidak penuh 
A 

C 

B 
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3. Sebuah bejana berhubungan mempunyai tekanan yang sama pada titik A, B, 

dan C. Bejana kemudian dimiringkan 30
o
 seperti pada gambar. Manakah 

pernyataan yang benar?Jelaskan alasanmu! 

a. Titik A, B, dan C akan tetap mempunyai tekanan yang sama 

b. Titik A, B, dan C akan mempunyai tekanan yang berbeda 

 

Penyelesaian 

Jawaban B 

Alasan : hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang 

terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair mempunyai 

tekanan hidrostatis yang sama. 

Jadi ketika pada posisi datar tekanan di titik A, B, dan C besarnya sama. 

Setelah dimiringkan 30
o
 maka titi A, B, dan C tidak mempunyai tekanan yang 

sama lagi 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

4. Zat cair X diletakkan pada pipa U yang berisi air (massa jenis air 1000 

kg/m
3
). Diketahui hA = 15 cm dan tekanan udara luar p0. Tentukan massa 

jenis zat cair X dan tentukan apa zat cair tersebut!  

A 
B 

C 



134 
 

 
 

 

 

Penyelesaian 

Diketahui: 

hA = 15 cm, hB = (15-3) cm = 12 cm 

Ditanya :  (massa jenis) dan zat apa? 

Jawab : 

 

 

 

 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun rumus dan perhitungan 

benar atau menjawab dengan runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan benar namum dalam 

perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun ada rumus yang benar 

meskipun salah perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa 

penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 

 

A B 

hB 
hA 

3cm 



135 
 

 
 

5. Dongkrak hidrolik mempunyai 3 penampang A, B, dan C. Manakah 

pernyataan yang benar? Jelaskan! 

a. Besar tekanan A dikalikan dengan besar tekanan B sama dengan besar 

tekanan C 

b. Besar tekanan C merupakan penjumlahan tekanan A dan tekanan B 

c. Tekanan C mempunyai tekanan yang besarnya sama dengan tekanan A 

atau sama juga dengan besarnya tekanan B 

 

Penyelesaian 

Jawaban C 

Hukum Pascal menyatakan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada 

fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan 

terhadap diding wadah. Jadi, tekanan di semua titik adalah samayaitu 

tekanan A = tekanan B = tekanan C  

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

6. Dua buah pompa hidrolik A dan B memiliki luas penampang besar yang 

sama. Penampang kecil pompa hidrolik A lebih kecil dari penampang kecil 

pompa hidrolik B. Gaya yang sama diberikan pada masing-masing 

penampang kecil pompa hidrolik. Manakah yang memberikan gaya lebih 

besar pada penampang besar, pompa hidrolik A atau pompa hidrolik B? 

Jelaskan! 

PA PB PC 

A C B 

A B C 
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Penyelesaian: 

Kedua pompa hidrolik mempunyai penampang besar yang sama, sehingga 

tekanan yang diterima harus sama. Besarnya gaya berbanding lurus dengan 

luas penampang. Jadi penampang yang kecil (A) akan menghasilkan gaya 

kecil, sedangkan penampang yang besar (B) akan memberikan gaya kecil. 

Besarnya tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi semakin 

besar penampang (B) maka tekanan semakin kecil, sedangkan penampang 

yang kecil (A) akan memberikan gaya yang besar 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

7. Dongkrak hidrolik memiliki dua penampang, penampang pertama 

mempunyai luas 1,25 cm
2
, sedangkan penampang keduanya mempunyai luas 

2,5 m
2
. Agar dongkrak dapat mengangkat mobil dengan massa 5 ton, 

tentukan tekanan yang dihasilkan gas pada piston pertama dan gaya dorong 

pada piston pertama!  

Penyelesaian  

Diketahui 

A1=1,25 cm
2
, A2 = 2,5 m

2
, m2 = 5 ton  

Ditanya : P (tekanan) dan F (gaya dorong) 

Jawab :  
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Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab 

dengan benar serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun rumus dan perhitungan 

benar atau menjawab dengan runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan benar namum dalam 

perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun ada rumus yang benar 

meskipun salah perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa 

penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 

 

8. Sebuah logam dicelupkan pada fluida A dengan massa jenis A ( ) 

mempunyai gaya angkat sebesar FA, sedangkan ketika dicelupkan pada fluida 

B dengan massa jenis B ( ) mempunyai gaya angkat sebesar FB yang 

besarnya 2 kali FA, dan ketika dicelupkan pada fluida C dengan massa jenis C 

( ) mempunyai gaya angkat FC yang besarnya ¼ FB. 

g. Massa jenis A lebih besar dari massa jenis B ( ) 

h. Massa jenis C lebih besar dari massa jenis A ( ) 

i. Massa jenis C lebih kecil dari massa jenis B ( ) 

Manakah pernyataan yang benar? Jelaskan alasanmu? 

Penyelesaian  

Jawaban C 

Besarnya gaya angkat  

FA = F 

FB = 2 FA = 2 F 

FC = ¼ FB = ¼ x 2 F = ½ F 

Gaya angkat ke atas berbanding lurus dengan massa jenis 

Besarnya gaya angkat ke atas : FB > FA > FC 



138 
 

 
 

Sehingga  

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan tepat pernyataan beserta alasannya 

4 Menjawab pernyataan dengan tepat tetapi alasan yang 

kurang tepat 

3 Menjawab pernyataan dengan tepat tanpa alasan 

2 Menjawab pernyataan salah beserta alasan 

1 Menjawab pernyataan salah tanpa alasan 

 

9. Balok beton memiliki massa 25 kg dan massa jenis 2,5 gr/cm
3
. Tentukan 

besar gaya angkat yang dialami benda jika dibawa dengan bantuan air! 

(massa jenis air 1 gr/cm
3
) 

Penyelesaian  

Diketahui : 

mb = 25 kg,  = 2,5 gr/cm
3
,  = 1 gr/cm

3
 

Ditanya :  (gaya angkat) 

Jawab : 

     

 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan benar 

serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun rumus dan perhitungan benar atau menjawab dengan 

runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan benar namum dalam 

perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun ada rumus yang benar meskipun salah perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 
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10. Sebuah benda dicelupkan ke dalam alkohol (massa jenis 0,9 g/cm
3
). Jika 1/3 

bagian benda muncul dipermukaan alkohol, berapa massa jenis benda itu? 

Penyelesaian  

Diketahui :  

 = 0,9 g/cm
3, 

1/3 bagian benda muncul dipermukaan alkohol
 

Ditanya :  (massa jenis benda) 

Jawab :
 

Peristiwa mengapung bahwa   

 

 

 

 

 

 

Skor  Jawaban 

5 Menjawab dengan runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan benar 

serta rumus dan perhitungan benar 

4 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun rumus dan perhitungan benar atau menjawab dengan 

runtutan diketahui, ditanya, jawab dengan benar namum dalam 

perhitungannya salah 

3 Menjawab dengan tidak ada runtutan diketahui, ditanya, jawab 

namun ada rumus yang benar meskipun salah perhitungan 

2 Menjawab dengan diketahui, ditanya, jawab tanpa penyelesaian 

1 Menjawab tapi salah 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKPERIMEN DAN KELAS KONTROL  

 

Kelas Kontrol (XI IPA 2) Kelas Ekperimen (XI IPA1) 

No. Nama No. Nama 

1 Alif Ade Prasetya 1 Adi Galih 

2 Andi Pradana 2 Aditya Hardika Putri 

3 Anjas Sasmita Dewi 3 Ahmad Nuril Faruqi 

4 Arsa Bella Cahyadi 4 Ananda Ratih Dalu Hapsari 

5 Atik Zaedatul Jamilah 5 Andre Wibowo 

6 Aulia Desiani 6 Apriyan Susanto 

7 Ayu Nurul Insani 7 Arsalla Kurnia Okta 

8 Bekti Sigih Arti 8 Arwan Dwi Septianto 

9 Budiyanti 9 Ayu Sekar Pratiwi 

10 Damar Mafatir Romadhon 10 Basar Abdul Hakim 

11 Erhandika Pratama 11 Chaerotul Inayah 

12 Erviana Nur Annisa 12 Desy Tri Mei Rinawati 

13 Fatatu Malikhah 13 Devi Septiyani Sonia Timor 

14 Gunantyo Dyas Wiseto 14 Dwina Arum sari 

15 Hani Indri Astuti 15 Faisal Nur Syamsu 

16 Hasna Rafida 16 Indra Tri Yuliardi 

17 Indrawati 17 Krisdiyanto 

18 Ira Kholifah 18 Melyantono Adhining T.P. 

19 Kristiyanti 19 Muhammad Egi Vagansa 

20 Liota Marsha Renardiyarto 20 Muhammad Lutfi M.P. 

21 Mia Tri Suryani 21 Muhammad Zamroni 

22 Miftakhul Aziz 22 Nirmala Dewi 

23 Muchamad Mawahib A. 23 Nisya Kurnia Sari 

24 Muhammad Maftuh 24 Nur Faizah 

25 Muhammad Widy A. 25 Rahayu Retno Indah E.P. 

26 Nur Zulismi 26 Siti Harita Handayani 

27 Ratna Resminingsih 27 Sri Lestari 

28 Rizqi Amalia Nur Hapsari 28 Tri Widyawati 

29 Sarwono 29 Tyastuti Martiningrum 

30 Yanuar Aji Wicaksono 30 Uji Sofiana Saputri 

   

Lampiran 22 
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NILAI PRETEST KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

No. Kode Nilai  No. Kode Nilai  

1 K-1 16 1 E-1 26 

2 K-2 48 2 E-2 24 

3 K-3 44 3 E-3 46 

4 K-4 36 4 E-4 18 

5 K-5 44 5 E-5 22 

6 K-6 36 6 E-6 30 

7 K-7 32 7 E-7 32 

8 K-8 28 8 E-8 34 

9 K-9 48 9 E-9 52 

10 K-10 34 10 E-10 34 

11 K-11 14 11 E-11 34 

12 K-12 34 12 E-12 34 

13 K-13 50 13 E-13 38 

14 K-14 38 14 E-14 36 

15 K-15 22 15 E-15 14 

16 K-16 24 16 E-16 22 

17 K-17 50 17 E-17 42 

18 K-18 30 18 E-18 34 

19 K-19 36 19 E-19 36 

20 K-20 34 20 E-20 36 

21 K-21 38 21 E-21 18 

22 K-22 34 22 E-22 22 

23 K-23 26 23 E-23 50 

24 K-24 32 24 E-24 34 

25 K-25 46 25 E-25 48 

26 K-26 54 26 E-26 26 

27 K-27 24 27 E-27 36 

28 K-28 24 28 E-28 50 

29 K-29 16 29 E-29 50 

30 K-30 22 30 E-30 52 

Varian 118,99 Varian 118,64 

Standar Deviasi 10,91 Standar Deviasi 10,89 

Rata-rata 33,80 Rata-rata 34,33 

Nilai Tertinggi 54 Nilai Tertinggi 52 

Nilai Terendah 14 Nilai Terendah 14 

 

  

Lampiran 23 
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UJI NORMALITAS PRETEST KELAS KONTROL 

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dengan  

3. Kriterian Penerimaan Dan Penolakan Ho 

 diterima jika  <  

4. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

 

 

Nilai maksimal = 54,00 

   

Panjang Kelas = 6,87 

Nilai minimal 

 

= 14,00 

   

Rata-rata ( ) 

 

= 34,14 

Rentang 

  

= 40,00 

   

s 

 

= 10,94 

Banyak kelas 

 

= 6 

   

n 

 

= 30 

. 

Kelas 

Kelas 

Interval 

batas 

kelas 
Oi Me(X) S Z-score 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

Kelas 

Untuk Z 

Ei 

 

(Oi-Ei)² 

Ei 

1 14  - 20 13,5 3 34,14 10,94 -1,89 0,4686 0,0817 2,4510 0,1230 

2 21  - 27 20,5 4 34,14 10,94 -1,25 0,3869 0,1679 5,0370 0,2135 

3 28  - 34 27,5 10 34,14 10,94 -0,61 0,2190 0,1951 5,8530 2,9383 

4 35  - 41 34,5 5 34,14 10,94 0,03 0,0239 0,2372 7,1160 0,6292 

5 42  - 48 41,5 5 34,14 10,94 0,67 0,2611 0,1504 4,5120 0,0528 

6 49 - 55 48,5 3 34,14 10,94 1,31 0,4115 0,0652 1,9560 0,5572 

  

 

    55,5 0 34,14 10,94 1,95 0,4767       

Jumlah   30             4,5139 

 

Untuk , dengan  diperoleh  

 

 

Karena  < maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya data tersebut berdistribusi 

normal. 

4,5139 7,81 

Lampiran 24 
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UJI NORMALITAS PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dengan  

3. Kriteria Penolakan dan Penerimaan Ho 

 diterima jika  <  

4. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

 

 

Nilai maksimal = 52,00 

   

Panjang Kelas = 6,47 

Nilai minimal 

 

= 14,00 

   

Rata-rata ( ) 

 

= 34,33 

Rentang 

  

= 38,00 

   

s 

 

= 10,89 

Banyak kelas 

 

= 6 

   

n 

 

= 30 

No. 

Kelas 

Kelas 

Interval 

batas 

kelas 
Oi Me(X) S Z-score 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

Kelas 

Untuk 

Z 

Ei 

 

(Oi-Ei)² 

Ei 

1 14  - 20 13,5 3 34,33 10,89 -1,91 0,4719 0,0739 2,2170 0,2765 

2 21  - 27 20,5 6 34,33 10,89 -1,27 0,3980 0,1656 4,9680 0,2144 

3 28  - 34 27,5 8 34,33 10,89 -0,63 0,2324 0,2244 6,7320 0,2388 

4 35  - 41 34,5 5 34,33 10,89 0,02 0,0080 0,2374 7,1220 0,6322 

5 42  - 48 41,5 3 34,33 10,89 0,66 0,2454 0,1578 4,7340 0,6351 

6 49 - 55 48,5 5 34,33 10,89 1,30 0,4032 0,0706 2,1180 3,9216 

  

 

    55,5 0 34,33 10,89 1,94 0,4738       

Jumlah   30             5,9187 

 

Untuk , dengan  diperoleh  

 

 

Karena  < maka data tersebut berdistribusi normal. 
5,9187 7,81 

Lampiran 25 
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UJI HOMOGENITAS PRETEST 

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho :  (varians kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol) 

Ha :   (varians kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol) 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf sisgnifikansi 5% 

3. Kriteria Penerimaan dan penolakan Ho 

Bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel ( ), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak  

4. Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan 

     (Sugiyono, 2007: 140) 

 

F tabel dilihat dengan  dan d  sehingga 

didapat  

  

Karena  maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya nilai pretest mempunyai 

varians yang sama (homogen). 

  

1,85 1,00 

Lampiran 26 
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UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA  

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho :   (kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-rata yang sama 

pada nilai pretes) 

Ha :    (kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-rata yang tidak 

sama pada nilai pretes) 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dan  

3. Kriterian Penerimaan dan Penolakan Ho 

Bila  dimana  didapat dari distribusi  dan 

peluanag , maka Ho diterima. Untuk harga-harga t lainnya Ho ditolak  

4. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

dengan  

Kelas Rata-rata ( ) Jumlah ( ) Standar deviasi ( ) ( )  

Eksperimen (1) 34,33 30 10,89 10,90 0,19 

Kontrol (2) 33,80 30 10,91 

Harga  

Karena  (0,19 < 1,67), maka Ho diterima, artinya kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai rata-rata yang sama pada nilai pretest. 

  

Lampiran 27 
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NILAI POSTTEST KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

No. Kode Nilai No. Kode Nilai 

1 K-1 68 1 E-1 80 

2 K-2 74 2 E-2 76 

3 K-3 78 3 E-3 86 

4 K-4 80 4 E-4 80 

5 K-5 78 5 E-5 76 

6 K-6 80 6 E-6 76 

7 K-7 86 7 E-7 62 

8 K-8 68 8 E-8 76 

9 K-9 74 9 E-9 92 

10 K-10 84 10 E-10 82 

11 K-11 64 11 E-11 86 

12 K-12 86 12 E-12 80 

13 K-13 92 13 E-13 82 

14 K-14 76 14 E-14 86 

15 K-15 84 15 E-15 78 

16 K-16 82 16 E-16 76 

17 K-17 86 17 E-17 86 

18 K-18 78 18 E-18 80 

19 K-19 78 19 E-19 76 

20 K-20 72 20 E-20 84 

21 K-21 82 21 E-21 68 

22 K-22 82 22 E-22 84 

23 K-23 58 23 E-23 78 

24 K-24 72 24 E-24 80 

25 K-25 78 25 E-25 68 

26 K-26 90 26 E-26 76 

27 K-27 76 27 E-27 76 

28 K-28 78 28 E-28 96 

29 K-29 78 29 E-29 88 

30 K-30 72 30 E-30 90 

Varians 55,27 Varians 51,57 

Standar deviasi 7,43 Standar deviasi 7,18 

Rata-rata 77,80 Rata-rata 80,13 

Nilai tertinggi 92 Nilai tertinggi 96 

Nilai terendah 58 Nilai terendah 62 

 

Lampiran 28 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDU KELAS KONTROL 

One Sample t-test 

1. Hipotesis statistik 

Ho :  

Ha :  

2. Taraf signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dan  

3. Kriteria penerimaan dan penolakan Ho 

Bila t hitung lebih kecil atau sama dengan t tabel ( ), maka Ho diterima dan 

Ha ditolak  

4. Pengujian hipotesis  

Uji statistik yang digunakan 

 

     

77,80 75 7,43 30 2,06 

 

Harga   untuk  dan . 

Karena  (2,06 >  maka Ho ditolak. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas kontrol telah mencapai ketuntasan belajar 

individu. 

  

Lampiran 29 
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KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL KELAS KONTROL 

UJI PROPORSI 

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho :  

Ha :  

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% 

3. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika  

4. Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

 

 

 

 

Nilai . Karena  maka Ho diterima. 

Ini berarti bahwa presentase ketuntasan belajar siswa kelas kontrol belum mencapai 75%. 

Ketuntasan kelas kontrol adalah 70%. 

  

Lampiran 30 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDU KELAS EKSPERIMEN 

One Sample t-test 

 

1. Hipotesis statistik 

Ho :  

Ha :  

2. Taraf signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dan  

3. Kriteria penerimaan dan penolakan Ho 

bila t hitung lebih kecil atau sama dengan t tabel ( ), maka Ho diterima dan 

Ha ditolak 

4. Pengujian hipotesis  

Uji statistik yang digunakan 

 

     

80,13 75 7,18 30 3,915 

 

Harga   untuk  dan . 

Karena  (3,91 >  maka Ho ditolak. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar 

individu. 

 

  

Lampiran 31 
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KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL KELAS EKSPERIMEN 

UJI PROPORSI 

1. Hipotesis Statistik 

Ho :  

Ha :  

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% 

3. Kriteria Penerimaan dan penolakan Ho 

Ho ditolak jika , Ho diterima jika z mempunyai harga lain 

4. Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

 

 

 

 

Nilai . Karena  maka Ho ditolak. 

Ini berarti bahwa presentase ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen telah mencapai 

75%. Ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen mencapai 90%. 

  

Lampiran 32 
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UJI NORMALITAS POSTEST KELAS KONTROL 

 

1. Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dan  

3. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Ho 

 diterima jika  <  

4. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

 

Nilai maksimal = 92,00 

   

Panjang Kelas = 5,78 

Nilai minimal 

 

= 58,00 

   

Rata-rata ( ) 

 

= 77,80 

Rentang 

  

= 34,00 

   

s 

 

= 7,48 

Banyak kelas 

 

= 6 

   

n 

 

= 30 

           
No. 

Kelas 

Kelas 

Interval 

batas 

kelas 
Oi Me(X) S Z-score 

Peluang 

Untuk Z 

Luas 

Kelas 

Untuk 

Z 

Ei 

 

(Oi-Ei)² 

Ei 

1 58  - 63 57,5 1 77,80 7,43 -2,73 0,4967 0,0241 0,7230 0,1061 

2 64  - 69 63,5 3 77,80 7,43 -1,92 0,4726 0,2115 6,3450 1,7634 

3 70  - 75 69,5 6 77,80 7,43 -0,71 0,2611 0,2531 7,5930 0,3342 

4 76  - 81 75,5 11 77,80 7,43 -0,02 0,0080 0,1835 5,5050 5,4850 

5 82  - 87 81,5 7 77,80 7,43 0,50 0,1915 0,2117 6,3510 0,0663 

6 88 - 93 87,5 2 77,80 7,43 1,30 0,4032 0,0729 2,1870 0,0160 

  

 

    92,5 

 

77,80 7,43 1,98 0,4761       

Jumlah   30             7,7711 

Untuk , dengan  diperoleh  

 

 

 

Karena  < maka data tersebut berdistribusi normal. 

  

7,7711 7,81 
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UJI NORMALITAS POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dan  

3. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Ho 

 diterima jika  <  

4. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan 

 

 

Nilai maksimal = 96,00 

   

Panjang Kelas = 5,78 

Nilai minimal 

 

= 62,00 

   

Rata-rata ( ) 

 

= 80,13 

Rentang 

  

= 34,00 

   

s 

 

= 7,18 

Banyak kelas 

 

= 6 

   

n 

 

= 30 

           
No. 

Kelas 

Kelas 

Interval 

batas 

kelas 

Oi Me(X) S Z-score 
Peluang 

Untuk 

Z 

Luas 

Kelas 

Untuk Z 

Ei 

 

(Oi-Ei)² 

Ei 
        

1 62  - 67 61,5 1 80,13 7,18 -2,59 0,4952 0,0344 1,0320 0,0010 

2 68  - 73 67,5 2 80,13 7,18 -1,76 0,4608 0,1396 4,1880 1,1431 

3 74  - 79 73,5 10 80,13 7,18 -0,92 0,3212 0,2853 8,5590 0,2426 

4 80  - 85 79,5 9 80,13 7,18 -0,09 0,0359 0,2375 7,1250 0,4934 

5 86  - 91 85,5 6 80,13 7,18 0,75 0,2734 0,1695 5,0850 0,1646 

6 92 - 97 91,5 2 80,13 7,18 1,58 0,4429 0,0493 1,4790 0,1835 

  

 

    97,5 0 80,13 7,18 2,42 0,4922       

Jumlah         30             2,2283 

 

Untuk , dengan  diperoleh  

 

 

 

Karena  < maka data tersebut berdistribusi normal.   

7,81 2,2283 
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UJI HOMOGENITAS POSTTEST 

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho :  (varians kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol) 

Ha :   (varians kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol) 

2. Taraf Signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf sisgnifikansi 5% 

3. Kriteria Penerimaan dan penolakan Ho 

Bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel ( ), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak  

4. Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan 

     (Sugiyono, 2007: 140) 

 

F tabel dilihat dengan  dan d  sehingga 

didapat  

  

Karena  maka nilai posttest mempunyai varians yang sama (homogen). 

  

1,85 1,07 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA 

 

1. Hipotesis Statistik 

Ho :  (rata-rata ketuntasan belajar kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol) 

Ha :  (rata-rata ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol) 

2. Taraf signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dengan  

3. Kriteria penerimaan dan penolakan Ho 

Bila  dimana  didapat dari distribusi  dan 

peluanag , maka Ho diterima. Untuk harga-harga t lainnya Ho ditolak  

4. Pengujian hipotesis  

Uji statistik yang digunakan 

 

dengan   

Kelas Rata-rata 

( ) 

Jumlah 

( ) 

Standar deviasi ( ) ( )  

Eksperimen (1) 80,13 30 7,18 53,38 1,71 

Kontrol (2) 77,80 30 7,43 

Harga  

Karena  (1,71 >1,67), maka Ho ditolak, artinya rata-rata ketuntasan belajar 

kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. 
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PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 

UJI GAIN  

 

1. Kriteria pengujian 

Tinggi  : g > 0,7 atau dinyatakan daalam persen g>70 

Sedang  : 0,3 <g<0,7 atau dinyatakan dalam persen 30 < g < 70 

Rendah : g< 0,3 atau dinyatakan dalam persen g < 30. 

2. Pengujian gain  

Rata-rata Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pretes 33,80 34,33 

Postes 77,80 80,13 

 

Kelas Kontrol 

 

 

 

Kelas Eksperimen 
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Foto Penelitian 

 

   

(Proses Think)    Proses Guided Inquiry 

  

(Proses Pair)     Proses Guided Inquiry 

  

(Proses Share)     Proses Guided Inquiry 
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