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ABSTRAK 
 

Salma, V. M. 2015. Pengembangan E-Diagnostic Test untuk Mengidentifikasi 

Pemahaman Konsep Fisika Siswa SMA pada Pokok Bahasan Fluida Statis. Skripsi, 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Dr. Sunyoto Eko Nugroho, M.Si. dan Pembimbing 

Pendamping Isa Akhlis, S.Si.,M.Si. 

Kata Kunci: Tes Diagnostik, E-Diagnostic Test, Fluida Statis 

Konsep konsep Fisika yang bersumber dari fenomena alam seringkali 

direpresentasikan dalam bentuk persamaan sehingga memiliki kemampuan prediksi 

dan generalisasi yang tinggi. Karakteristik ilmu Fisika yang banyak menggunakan 

bahasa simbolik dalam mendesripsikan hubungan sebab-akibat seringkali menjadi 

penyebab kesulitan siswa dalam memahami suatu konsep dan memungkinkan 

terjadinya kesalahan dalam menafsirkan konsep yang sedang dipelajari. Kesalahan 

penafsiran ini bisa jadi telah membentuk suatu model yang konsisten, namun belum 

sesuai dengan konsepsi sains. Karena bangunan ilmu Fisika bersifat sekuen, maka 

faktor urutan dalam proses  memahami suatu konsep menjadi dasar dalam memahami 

pengetahuan selanjutnya.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development) yang menghasilkan produk berupa e-diagnostic test. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui kelayakan dan keefektifan dari produk yang 

dikembangkan, serta mengetahui profil pemahaman konsep siswa pada materi fluida 

statis berdasarkan implementasi produk. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 9 

Semarang. Uji kelayakan dilaksanakan dengan validator yakni dosen dan guru, serta 

siswa selaku subyek ujicoba. Uji keefektifan dilakukan dengan menghitung korelasi 

nilai ulangan harian siswa dan nilai e-diagnostic test. Profil pemahaman konsep siswa 

ditentukan dengan menganalisis kombinasi jawaban siswa dan dikelompokkan sesuai 

dengan tingkat pemahamannya. 

 Hasil penelitian uji kelayakan produk oleh pakar evaluasi, pakar media, dan 

siswa memperoleh persentase > 80% sehingga dikategorikan layak. Hasil uji 

keefektifan menunjukkan korelasi nilai ulangan harian siswa dan nilai e-dianostic test 

sebesar 0,86 sehingga dikategorikan efektif. Profil pemahaman konsep siswa yang 

terdeteksi dengan mengimplementasikan produk, diantaranya adalah siswa masih 

kesulitan dalam memahami makna dari sebanding dan berbanding terbalik pada suatu 

formulasi, siswa menganggap luas penampang bejana, bentuk bejana, dan banyaknya 

zat cair dalam bejana menentukan besar tekanan hidrostatis, dan siswa menganggap 

kedalaman benda yang melayang di dalam fluida berpengaruh terhadap gaya apung 

yang dimiliki benda. 
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ABSTRACT 
 

Salma, V.M. 2015.The Development of E-Diagnostic Test to Identify Physics 

Concept Understanding of Senior High School Students in Static Fluid Material. 

Final Project. Physics Department, Mathematics and Science Faculty, Semarang State 

University. Main Advisor Dr. Sunyoto Eko Nugroho, M.Si. and Companion Advisor 

Isa Akhlis, S.Si., M.Si. 

Keywords: Diagnostic Test, E-diagnostic Test, Static Fluid. 

The physics concepts that sources from natural phenomenon is often 

represented in the form of equation, so that, it has high ability to predict and 

generalize. Physics science characteristics that uses symbolic language in describing 

cause and effect relation often become the reason of students’ difficulty in 

understanding a concept and enable the fault and interpreting the concept they learn. 

The fault of interpreting may form a consistent model. However, it has not been 

appropriate yet with the science concept. Because the physics science foundation is 

sequent, then sequel factor in understanding concept process becomes the basic of 

understanding the next knowledge. 

This research was Research and Development Design that produced e-

diagnostic test product. The purpose of this research was to determine the properness 

and effectiveness of the developed product, and determine the profile of students’ 

concept understanding in static fluid material based on product implementation. The 

research was conducted in SMA Negeri 9 Semarang. The proper test was conducted 

by validators, they are lecturer, teacher, and the students as the test subject. The 

effectiveness test is conducted by counting the correlation between the students’ daily 

test scores and the e-diagnostic test scores. The profile of students’ concept 

understanding is determined by analyzing students answer combination and grouped 

based on the understanding level. 

The research of product proper test was conducted by evaluation experts, 

media experts, and the students got percentage > 80%, so that, it was categorized as 

proper. The result of the effectiveness test showed the correlation between the 

students’ daily test scores and the e-diagnostic test scores, that is 0,86, so that, it was 

categorized as effective. The profile of students’ concept understanding was detected 

by implementing product, such as the students were still difficult in understanding the 

meaning of parallel and inversely proportional in a formula, students assumed the 

section large of tube, the form of tube, and the amount of fluid in tube determining 

the value of hydrostatic pressure, and students assumed the depth of the thing that 

floated in fluid affect the floatable force the thing had.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konsep-konsep Fisika yang bersumber dari fenomena alam seringkali 

direpresentasikan dalam bentuk persamaan sehingga memiliki kemampuan 

prediksi dan generalisasi yang tinggi. Konsep-konsep dalam Fisika dapat berupa 

konsep konkret yang memerlukan pengalaman observasi dan konsep abstrak yang 

memerlukan kemampuan logika dan analisis. Karakteristik ilmu Fisika yang 

banyak menggunakan bahasa simbolik dalam mendesripsikan hubungan sebab-

akibat seringkali menjadi penyebab kesulitan siswa dalam memahami suatu 

konsep dan memungkinkan terjadi kesalahan dalam menafsirkan konsep yang 

sedang dipelajari.  

Kesalahan dalam menafsirkan suatu konsep dapat terjadi karena siswa 

masih berada dalam proses memahami. Pengalaman yang diperoleh melalui 

pengamatan dan penalaran belum dapat membentuk pengetahuan secara utuh, 

sehingga siswa cenderung mengalami kesalahan dalam menafsirkan suatu konsep. 

Kesalahan penafsiran ini bisa jadi telah membentuk suatu model yang konsisten, 

namun belum sesuai dengan konsepsi sains. Karena bangunan ilmu Fisika bersifat 

sekuen, maka faktor urutan dalam proses memahami suatu konsep menjadi dasar 

dalam memahami pengetahuan selanjutnya.  Oleh karena itu, kesalahan dalam 

menafsirkan suatu konsep yang belum sesuai dengan konsepsi sains harus dapat 

diketahui sedini mungkin oleh guru. 
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Secara umum, langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membantu 

peserta didik dalam mengatasi kesalahan dalam menafsirkan suatu konsep dan 

mengidentifikasi pemahaman konsep yang dimiliki adalah dengan mencari bentuk 

permasalahan, mencari penyebab, dan menentukan cara yang sesuai (Suparno, 

2005: 57). Hal ini sejalan dengan fungsi dari tes diagnostik. Tes diagnostik dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang menyebabkan siswa 

belum mencapai hasil belajar yang ditentukan (Depdiknas, 2003: 2). Tes 

diagnostik dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang 

dialami siswa dan merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan 

masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi (Ditjen Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2007: 4).  

Guru dapat menggunakan tes diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan 

belajar siswa dengan menganalisis  hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. 

Berdasarkan hasil tes diagnostik yang dilakukan, maka guru dapat mengetahui 

kelemahan pemahaman konsep yang dialami siswa,  sehingga dapat dilakukan 

proses remediasi sebagai langkah lanjutan. Dengan memperkuat konsep yang 

belum dikuasai siswa, maka bangunan konsep-konsep yang menjadi pijakan 

dalam memahami pengetahuan selanjutnya dapat diperbaiki sehingga kesulitan 

belajar siswa dapat diatasi. 

Pada kenyataannya, tes diagnostik yang mudah dipergunakan oleh siswa 

dan dapat memetakan kelemahan serta kelebihan penguasaan konsep pada 

masing-masing siswa masih belum banyak dikembangkan. Hasil studi lapangan 

oleh peneliti, 90% guru belum mengembangkan tes diagnostik. Mereka hanya 
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menggunakan tes ulangan harian sebagai indikator pencapaian kompetensi siswa. 

Sejauh ini tidak ada tes diagnostik yang dirancang secara khusus oleh guru untuk 

memetakan tingkat pemahaman konsep siswa pada suatu materi tertentu. Padahal, 

hasil observasi dari data nilai ulangan harian siswa kelas XI pada mata pelajaran 

Fisika di SMA N 9 Semarang didapati fakta bahwa ketuntasan belajar siswa pada 

mata pelajaran Fisika pada setiap pokok bahasan hanyalah 25%. Fakta ini tentu 

sangat memprihatinkan, mengingat hasil belajar siswa sebenarnya dapat dicapai 

secara optimal ketika kelemahan pemahaman konsep siswa sudah terdeteksi.    

Pengembangan tes diagnostik untuk mengidentifikasi kemampuan siswa 

yang dilakukan oleh Sholfiani (2006) menyatakan bahwa persentase pencapaian 

kompetensi siswa SMA di Kota Semarang secara umum berada di bawah kriteria 

ketuntasan minimal, yaitu sebanyak 65%. Siswa secara umum mengalami 

kelemahan pada pencapaian tujuan pembelajaran, penguasaan prasyarat 

pengetahuan, pengetahuan terstruktur, dan masih mengalami miskonsepsi. Tes 

diagnostik yang dikembangkan oleh Sholfiani (2006) sebenarnya sudah cukup 

dapat memenuhi fungsi sebagai tes diagnostik dan dapat memetakan profil 

kelemahan siswa, hanya saja pada penelitian tersebut tes diagnostik yang disusun 

masih berbentuk paper pencil test (PPT) sehingga pemetaan profil kelemahan 

siswa dan pemberian feedback yang sesuai dengan kelemahan siswa tidak dapat 

dilakukan dengan cepat. 

Menurut Hadi (2013: 11), kelemahan penggunaan tes berbentuk PPT 

adalah memerlukan waktu pengadministrasian yang lebih lama dan tenaga serta 
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peralatan yang memadai untuk memindai atau men-scan dan memperoleh skor 

hasil tes. Hal serupa juga diungkapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (2015) 

yakni ujian berbasis kertas (Paper Based Test - PBT) mempunyai beberapa 

kelemahan, diantaranya: bentuk soal yang digunakan pada suatu ujian sulit untuk 

dibuat bervariasi; tampilan soal terbatas, hanya dua dimensi; dan pengolahan hasil 

ujian memerlukan waktu yang relatif lama.  

Tes seperti ini tentu kurang praktis dalam penggunaan. Siswa tidak dapat 

mengetahui hasil tes dengan cepat dan kelemahan pemahaman konsep siswa tidak 

segera terdeteksi. Sementara guru juga mengalami kerepotan dalam mengoreksi 

dan memberikan feed back kepada masing-masing siswa. Salah satu alternatif 

yang  dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang saat ini sedang 

berkembang dalam penilaian pendidikan, diantaranya dengan menerapkan ujian 

berbasis komputer, khususnya ujian berbasis web. 

Jamil et al. (2012) menyatakan bahwa ujian berbasis komputer dapat 

digunakan sebagai cara yang efektif dan efisien dalam kegiatan evaluasi 

pembelajaran. Hasil penelitian Ahmad et al. (2010: 85) menyatakan bahwa tes 

berbasis web memiliki kemampuan mengecek hasil pengerjaan soal secara 

otomatis. Hasil penelitian Wardhani (2012) menyatakan bahwa tes diagnostik 

berbasis web dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa dengan 

cepat dan tepat. Tes semacam ini tentu lebih memudahkan guru dalam persiapan, 



5 

 

 

 

pengolahan, dan pengambilan keputusan bagi siswa yang memiliki nilai masih di 

bawah kriteria ketuntasan minimal. 

Suwarto (2013) menyatakan bahwa program komputer mampu mengacak 

urutan soal dan mengoreksi lembar jawab soal diagnostik dua tingkat (two tier). 

Menurut Treagust (2006) pengembangan tes diagnostik 2-tier dapat digunakan 

sebagai cara yang efektif untuk mengukur konsep-konsep siswa. Tier pertama dari 

setiap item dalam tes merupakan pernyataan proposional dan bagian dari peta 

konsep yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Tier kedua berisi alasan yang 

harus dipilih oleh siswa yang menjelaskan jawaban pada tier pertama dan dalam 

bentuk pilihan ganda. Himpunan alasan terdiri dari jawaban ilmiah dan kesalahan 

pemahaman konsep yang mungkin dimiliki oleh siswa. 

Pemanfaatan komputer sebagai  media dalam pelaksanaan ujian 

merupakan upaya untuk membiasakan siswa berinteraksi dengan teknologi, 

memanfaatkan TIK untuk melakukan self assessment, meningkatkan ICT-literacy 

dan ICT-usability, serta menguatkan pembelajaran melalui latihan ujian (learn by 

the test) (Pusat Penilaian Pendidikan, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penulis memilih judul “Pengembangan E-Diagnostic Test untuk Mengidentifikasi 

Pemahaman Konsep Siswa SMA pada pokok bahasan Fluida statis”.  

Pemilihan topik ini didasarkan pada temuan Suparno (2005) yang 

mengungkapkan bahwa miskonsepsi yang terbesar terjadi pada bidang mekanika, 

salah satunya  fluida statis. Hasil penelitian Utami (2014) juga mengungkapkan 

bahwa siswa masih banyak mengalami miskonsepsi pada materi fluida statis, 
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seperti:   (1) besar tekanan hidrostatis hanya bergantung pada luas penampang 

bejana; (2) besar tekanan hidrostatis hanya ditentukan oleh massa jenis zar cair 

yang digunakan; (3) besar gaya angkat yang terjadi pada benda berbanding 

terbalik dengan besar massa jenis zat cair yang digunakan; (4) besarnya gaya 

apung hanya dipengaruhi oleh massa jenis benda; (5) massa benda yang tercelup 

ke dalam zat cair menetukan sifat keterapungan benda; (6) volume benda yang 

tercelup ke dalam zat cair menetukan sifat keterapungan benda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu :  

1) Sejauh mana tingkat kelayakan E-Diagnostic Test pada pokok bahasan 

fluida statis yang telah dikembangkan? 

2) Sejauh mana keefektifan E-Diagnostic Test pada pokok bahasan fluida statis 

yang telah dikembangkan? 

3) Bagaimana profil kelemahan pemahaman konsep siswa pada tema fluida 

statis berdasarkan implementasi E-Diagnostic Test? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui tingkat kelayakan E-Diagnostic Test pada pokok bahasan fluida 

statis yang telah dikembangkan. 

2) Mengetahui keefektifan E-Diagnostic Test pada pokok bahasan fluida statis 

yang telah dikembangkan. 
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3) Mengetahui profil kelemahan pemahaman konsep siswa pada pokok 

bahasan fluida statis berdasarkan implementasi E-Diagnostic Test. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang mengenai perkembangan tes diagnostik berbasis web. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

Siswa mengetahui tingkat pemahamannya pada pokok bahasan Fluida statis, 

sehingga dapat terpacu untuk memperdalam konsep yang belum dikuasai. 

2) Bagi guru 

Teridentifikasinya kelemahan pemahaman konsep siswa pada pokok 

bahasan fluida statis, sehingga mempermudah guru dalam melakukan 

pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi siswa. 

3) Bagi sekolah 

Sebagai pertimbangan bagi institusi pendidikan dalam menentukan 

kebijakan penggunaan teknik evaluasi yang sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan di lapangan. 

4) Bagi peneliti 

Diperolehnya produk e-diagnostic test pada pokok bahasan Fluida Statis 

yang layak dan efektif untuk digunakan serta dapat meningkatkan semangat 
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untuk menulis dan terus menggali pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengembangkan tes diagnostik berbasis web.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman maka dalam penelitian 

ini ada beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan :  

1) Tes diagnostik dapat dikembangkan untuk setiap pokok bahasan mata 

pelajaran Fisika di SMA, tetapi dalam penelitian ini dibatasi pada pokok 

bahasan fluida statis. 

2) Cakupan materi Fluida Statis di SMA meliputi pokok bahasan hukum utama 

hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, gejala kapilaritas, viskositas, 

dan hukum stokes, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pokok 

bahasan hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. 

3) Pengujian produk e-diagnostic test dapat diuji pada beberapa sekolah, tapi 

dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan SMA N 9 Semarang. 
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1.6 Sistematika Skripsi  

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

a. Bagian pendahuluan skripsi, bagian ini berisi halaman judul, halaman 

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

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

b. Bagian isi skripsi, terdiri dari: 

Bab 1 Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Berisi landasan teori, tinjauan materi fluida statis, dan kerangka berpikir. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, prosedur 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode 

analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang karakteristik produk, 

kelayakan dan keefektifan produk, serta profil pemahaman konsep siswa. 

Bab 5 Simpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang perlu diberikan berdasarkan 

temuan hasil penelitian. 

c. Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran pada 

bagian isi serta dokumentasi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tes Diagnostik 

Dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah suatu 

cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk tugas atau serangkaian tugas 

yang harus dikerjakan anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu 

nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut, yang dapat dibandingkan 

dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang telah 

ditetapkan (Nurkancana & Sumartana, 1986: 25). Tes adalah seperangkat tugas 

yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta 

didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap cakupan 

materi yang dipersyaratkan atau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tertentu 

(Uno & Koni, 2012: 3). 

Apabila kedua definisi tadi kita analisis maka sebuah tes seharusnya 

mengandung unsur unsur berikut: (1) tes berbentuk tugas yang terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah, (2) tes diberikan kepada seorang 

anak atau sekelompok anak untuk dikerjakan, (3) respon anak atau kelompok anak 

tersebut dinilai dan dibandingkan dengan suatu standar yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu; standar ini dapat berupa cakupan materi yang dipersyaratkan atau 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tertentu. 

Seringkali tes digunakan untuk beberapa tujuan. Menurut Mardapi (2004: 

72), tujuan tes adalah untuk: (a) mengetahui tingkat kemampuan siswa,              
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(b) mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa, (c) mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa, (d) mengetahui hasil pengajaran, (e) mengetahui hasil belajar,       

(f) mengetahui pencapaian kurikulum, (g) mendorong siswa belajar, dan            

(h) mendorong guru agar mengajar yang lebih baik. Namun pada penelitian ini, 

tujuan tes lebih ditekankan pada identifikasi kesulitan belajar siswa dalam 

memahami suatu konsep yang telah dipelajari. 

Hal ini sejalan dengan fungsi dari tes diagnostik. Ditjen Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah (2007: 4) menyatakan bahwa tes diagnostik 

berfungsi untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa, serta 

merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah atau 

kesulitan yang telah teridentifikasi. Menurut Suharsimi (2006: 34), tes diagnostik 

adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 

siswa sehingga dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat diberikan  perlakuan 

yang tepat. 

Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2007) menyatakan 

bahwa karakteristik tes diagnostik yaitu: (a) dirancang untuk mendeteksi kesulitan 

belajar siswa, karena itu format dan respons yang dijaring harus didesain memiliki 

fungsi diagnostik, (b) dikembangkan berdasar analisis terhadap sumber-sumber 

kesalahan atau kesulitan yang mungkin menjadi penyebab munculnya masalah 

(penyakit) siswa, dan (c) digunakan bentuk selected response (misalnya bentuk 

pilihan ganda) dan disertakan penjelasan mengapa memilih jawaban tertentu 

sehingga dapat meminimalisasi jawaban tebakan, dan dapat ditentukan tipe 

kesalahan atau masalahnya. 
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Berdasarkan karakteristik tersebut, tes diagnostik disusun untuk 

mengetahui tingkat kelemahan dan kesulitan siswa dalam menguasai suatu bagian 

atau keseluruhan bahan pengajaran yang dipelajari. Oleh karena itu, tes diagnostik 

seharusnya dirancang agar format dan responnya memiliki fungsi diagnostik. 

Format tes yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi secara lengkap 

diantaranya adalah dengan bentuk pilihan ganda atau jawab singkat yang dibuat 

berdasarkan analisis kemungkinan kesulitan yang dialami siswa.  

Soal pilihan ganda adalah bentuk tes obyektif yang terdiri dari pernyataan 

dan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa dengan memilih salah satu dari 

beberapa opsi yang tersedia. Salah satu diantara beberapa opsi yang tersedia 

adalah yang paling benar dan lainnya disebut pengecoh (distraktor). Ciri utama 

dari soal pilihan ganda adalah kunci jawaban jelas dan pasti sehingga hasilnya 

dapat diskor secara obyektif (Harahap, 1979). Artinya setelah siswa mengerjakan 

soal dalam bentuk tes pilihan ganda maka siswa tersebut akan memperoleh skor 

yang sama jika hasil pekerjaan diperiksa oleh lebih dari satu pemeriksa. Hal ini 

disebabkan setiap jawaban diberi skor yang sudah pasti dan tidak mengenal 

jawaban di antara benar dan salah atau jawaban benar sebagian saja. 

Tamir, sebagaimana dikutip oleh Chandrasegaran et al. (2007) 

mengusulkan penggunaan item soal pilihan ganda (multiple choice test) yang 

mencakup tanggapan dengan konsepsi alternatif siswa diketahui, dan siswa juga 

diharuskan untuk memberikan alasan yang sesuai dengan jawaban yang mereka 

pilih. Tamir, sebagaimana dikutip oleh Chandrasegaran et al. (2007) menemukan 

penggunaan alasan ketika menjawab soal tes pilihan ganda menjadi cara yang 
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sensitif dan efektif untuk menilai hasil belajar siswa yang sesuai dengan materi 

pelajaran.  

Treagust (2006) menyatakan bahwa pengembangan tes diagnostik dua 

tingkat (2-tier) dapat digunakan sebagai cara yang efektif untuk mengukur 

konsep-konsep siswa. Tier pertama dari setiap item dalam tes adalah pernyataan 

proposional dan bagian dari peta konsep yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda. 

Tier kedua berisi alasan yang harus dipilih oleh siswa yang menjelaskan jawaban 

pada tier pertama dan dalam bentuk pilihan ganda. Himpunan alasan terdiri dari 

jawaban ilmiah dan kesalahan pemahaman konsep yang mungkin dimiliki oleh 

siswa. 

2.2 Komputer sebagai Media Penilaian Pendidikan 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer telah 

digunakan untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Komputer menjadi bagian 

yang sangat penting untuk menunjang aktifitas maupun pekerjaan dalam segala 

hal, khususnya dalam kaitan dengan evaluasi pembelajaran.  Setemen (2010) 

menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran dapat memberi gambaran tentang 

tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi, memberi gambaran tentang 

kesulitan belajar siswa, dan memberi gambaran tentang posisi siswa diantara 

teman-temannya. Setemen (2010) mendefinisikan evaluasi pembelajaran menjadi 

2 tipe, yakni evaluasi manual dan evaluasi berbasis komputer.  

Evaluasi manual diartikan sebagai evaluasi pembelajaran dengan 

menggunakan media kertas (Satemen, 2010). Evaluasi manual memiliki beberapa 

kelemahan, seperti: (1) memerlukan waktu pengadministrasian yang lebih lama, 
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(2) memerlukan kertas yang cukup banyak, (3) memerlukan ruang khusus untuk 

menyimpan data tes, (4) memerlukan tenaga serta peralatan yang memadai untuk 

memindai atau men-scan dan memperoleh skor hasil tes (Hadi, 2013). 

Evaluasi berbasis komputer diartikan sebagai evaluasi pembelajaran 

dengan menggunakan media komputer (Satemen, 2010). Pemanfaatan komputer 

sebagai  media dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dapat memotivasi siswa 

dalam proses pengerjaan soal dengan memaksimalkan tampilan visual dari bentuk 

soal yang disajikan  (Scalise & Gifford, 2006). Pemanfaatan komputer dalam 

kegiatan evaluasi pembelajaran dapat membiasakan siswa untuk berinteraksi 

dengan teknologi, memanfaatkan TIK untuk melakukan self assessment, 

meningkatkan ICT-literacy dan ICT-usability, serta menguatkan pembelajaran 

melalui latihan ujian (learn by the test) (Pusat Penilaian Pendidikan, 2015). 

Hernawati (2007: 38) menyatakan bahwa evaluasi berbasis komputer 

memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah mengurangi waktu untuk 

mengoreksi tes dan membuat laporan tertulis dan menghilangkan pekerjaan 

logistik seperti mendistribusikan, menyimpan, dalam tes menggunakan kertas. 

Scalise & Gifford (2006) menyatakan bahwa evaluasi berbasis komputer dapat 

mendorong ukuran validitas soal yang tinggi karena kemampuannya dalam 

mengacak urutan soal. Suwarna (2013) juga menyatakan bahwa evaluasi berbasis 

web mampu mengeksplorasi pemahaman siswa dengan lebih baik dan dapat 

membantu siswa bertindak jujur dalam pengerjaan soal.   

Berdasarkan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

memanfaatkan komputer sebagai media penilaian pedidikan, maka tes berbasis 
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komputer (e-diagnostic test)  patut dikembangkan sebagai upaya identifikasi dan 

remediasi dalam pembelajaran. Siswa dapat lebih termotivasi dalam proses 

mengerjakan karena bentuk penyajian soal lebih interaktif dan hasil tes dapat 

diketahui secara langsung setelah mengerjakan, sementara guru juga tidak 

kerepotan dalam mengoreksi dan memberikan feed back untuk masing-masing 

siswa karena seluruh proses analisis telah dilakukan oleh komputer. 

2.3 E-Diagnostic Test 

E-diagnostic test merupakan media diagnostik kelemahan pemahaman 

konsep siswa dengan memanfaatkan teknologi, dalam hal ini jaringan internet. 

Dalam pengembangan e-diagnostic test diperlukan dua tahapan, yaitu menyusun 

instrumen tes diagnostik dan menentukan karakteristik sistem yang sesuai untuk 

keperluan e-test. Tahapan penyusunan dan pengembangan instrumen tes 

diagnostik yang diungkapkan Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah, (2007: 6) meliputi: (1) identifikasi kompetensi-kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan, (2) menentukan kemungkinan sumber masalah, (3) menentukan 

bentuk dan jumlah soal yang sesuai, (4)menyusun kisi-kisi soal, (5) menulis soal, 

(6) mereviu soal, (7) menyusun kriteria penilaian.  

Standar penilaian pendidikan yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007, menyatakan bahwa instrumen 

penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi peryaratan: (a) 

substansi, yakni merepresentasikan kompetensi yang dinilai; (b) konstruksi, yakni 

memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; 

dan (c) bahasa, yakni menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif 
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sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik (Kemendikbud, 2007: 3). 

Selanjutnya persyaratan instrumen penilaian oleh Kemendikbud digunakan 

sebagai dasar (acuan) dalam menilai kelayakan instrumen dari e-diagnostic test.  

Setelah penyusunan instrumen tes diagnostik, maka tahapan dilanjutkan 

dengan  menentukan karakteristik sistem yang sesuai untuk digunakan. E-

diagnostic test merupakan media diagnostik pemahaman konsep siswa berbasis 

web yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext 

Preprocesor (PHP) dan database My Structure Query Language (MySQL). PHP 

merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman yang bekerja dalam sebuah web 

server. Penggunaan program PHP memungkinkan sebuah website menjadi lebih 

interaktif dan dinamis (Syafii, 2005). Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh 

program PHP adalah (1) PHP bersifat free, (2) PHP mampu dijalankan oleh 

berbagai server, seperti Apache, Microsoft IIS, dan Xitami, (3) tingkat akses PHP 

lebih cepat dan memiliki tingkat keamanan tinggi, (4) PHP didukung oleh 

database-database yang sudah ada, baik yang bersifat free maupun komersial, 

seperti MySQL, PosgreSQL, mSQL, dan MicrosoftSQL server (Tim Litbang 

LPKBM MADCOMS, 2008).  

MySQL merupakan salah satu jenis database yang dapat digunakan untuk 

menyimpan data berupa informasi teks dan angka (Syafii, 2005). Beberapa 

keunggulan yang dimiliki oleh database MySQL adalah (1) database MySQL 

bersifat opensource sehingga dapat digunakan oleh siapa saja, (2) database 

MySQL bersifat multiuser, (3) database MySQL menggunakan bahasa Query 

standar, (4) database MySQL didukung oleh hampir semua program aplikasi, 
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seperti: PHP, Visual Delphi, Visual Basic, Cold Fussion, dll (5) keamanan data 

yang tersimpan dalam database MySQL lebih terjaga karena penyimpanan data 

terpisah dengan file program PHP yang lain (Nugroho, 2004).  

Berdasarkan  uraian tetang keunggulan yang dimiliki oleh bahasa 

pemrograman  PHP dan database MySQL, PHP dipilih sebagai bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam e-diagnostic test karena sifatnya yang  free 

(gratis), mampu berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows dan Linux, 

dan akses kerja PHP didukung oleh berbagai database salah satunya adalah 

MySQL. Sementara MySQL dipilih sebagai database karena sifatnya yang open 

source  sehingga dapat dijalankan pada semua platform baik Windows maupun 

Linux. Selain itu, keamanan data yang tersimpan dalam database MySQL lebih 

terjaga karena penyimpanan data terpisah dengan file program PHP yang lain.  

Tim Litbang LPKBM MADCOMS (2006) menyatakan bahwa program 

yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL memiliki beberapa keunggulan, seperti: (1) waktu yang digunakan untuk 

memproses data dan menjalankan perintah-perintah query sangat cepat; (2)  

bahasa pemrograman PHP bersifat multiuser; (3) keamanan data yang tersimpan 

dalam database MySQL lebih terjamin; (4) bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL lebih fleksibel, karena dapat diakses dalam sistem operasi 

Windows maupun Linux; (5) program untuk mengakses sistem dengan PHP dan 

MySQL hanyalah sebuah browser yang mudah dicari. 

Penilaian kelayakan e-diagnostic test sebagai media diagnostik elektronik 

didasarkan pada pedoman penilaian kelayakan buku teks pelajaran Fisika SMA 
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oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dimodifikasi dengan 

kriteria penilaian media pembelajaran elektronik oleh Wahono (2006). Aspek 

kelayakan bahan ajar menurut BSNP (2011) terdiri dari aspek kelayakan isi, aspek 

kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa, dan aspek kelayakan grafis. 

Wahono (2006) menyatakan bahwa kriteria penilaian suatu media pembelajaran 

elektronik mencakup tiga aspek, yakni rekayasa perangkat lunak, desain 

pembelajaran, dan komunikasi visual (grafis). 

2.4  Pemahaman Konsep 

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar suatu 

hal. Pemahaman muncul dari hasil evaluasi dan refleksi diri sendiri (Wenning, 

2006). Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang 

mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya 

(Purwanto, 1997). Pemahaman adalah menemukan makna dari pesan pengajaran, 

mencakup lisan, tertulis, dan komunikasi grafik (Krathwohl et al., 2001).  

Berdasarkan uraian tentang pemahaman yang telah dipaparkan maka 

pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan siswa untuk menjelaskan dan 

menggunakan kembali pengetahuan yang telah dimiliki. Seseorang yang paham 

berarti ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari 

masalah atau fakta yang ditanyakan. Beberapa indikator yang digunakan sebagai 

acuan dalam proses memahami konsep, yaitu: siswa dapat membedakan, 

mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, 

menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, 

dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.  
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Ausubel (dalam Berg 1990) mengemukakan bahwa konsep adalah benda-

benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi, atau ciri-ciri khas yang terwakili dalam 

suatu tanda atau simbol. Berg (1990) menyatakan bahwa konsep adalah ciri-ciri 

sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan 

manusia berfikir. Berg (1990) juga menyatakan bahwa konsep-konsep yang ada di 

dalam kepala manusia membentuk suatu jaringan pengetahuan yang terpadu.  

Berdasarkan uraian tentang konsep yang telah dipaparkan maka konsep 

adalah abstraksi yang ada didalam pikiran manusia mengenai suatu benda, 

kejadian, atau peristiwa. Hubungan antar konsep siswa tidak terpisah-pisah, 

karena dalam membangun pengetahuannya siswa selalu menghubungkan 

informasi baru yang didapatkan dengan pengetahuan sebelumnya. Setiap siswa 

mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep. Hal tersebut 

terjadi karena setiap siswa mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

membangun pengetahuan mereka. Tafsiran seseorang terhadap suatu konsep 

disebut konsepsi (Berg, 1990). 

Pada umumnya, konsep memiliki lima elemen, yaitu (1) nama adalah 

istilah yang diberikan kepada suatu kategori (kumpulan pengalaman, objek, 

konfigurasi, atau proses), (2) contoh (positif dan negatif) yang menunjuk pada 

contoh konsep, (3) atribut (esensial dan non esensial) adalah karakteristik umum 

untuk menempatkan contoh-contoh dalam kategori yang sama, (4) nilai atribut 

adalah standar karakteristik pada objek dan fenomena, dan (5) aturan adalah 

definisi atau pernyataan khusus tentang atribut esensial suatu konsep (Joyce & 

Weill, 1980). 
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Pemahaman konsep adalah kemampuan mengungkapkan makna suatu 

konsep. Duffin & Simpson, sebagaimana dikutip oleh Kesumawati (2008) 

menyatakan bahwa pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa untuk: (1) 

menjelaskan konsep, (2) menggunakan konsep pada berbagai situasi yang 

berbeda, (3) mengembangkan beberapa akibat dari suatu konsep. Siswa yang 

memahami konsep dapat menjelaskan kembali konsep yang diterima dan 

menerapkan konsep yang sama pada situasi yang berbeda. Siswa yang memahami 

konsep juga dapat mengetahui hubungan antara konsep-konsep yang satu dengan 

konsep-konsep yang lain. Selain itu, siswa yang memahami konsep dapat 

menjelaskan beberapa kejadian atau fenomena sebagai akibat dari suatu konsep. 

Pada tahap pemahaman konsep, siswa terlibat aktif mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mensintesis pola-pola serta saling keterkaitan dalam 

memperoleh pengetahuan. Siswa yang memahami konsep dapat melihat hubungan 

antara konsep dan prosedur (dalam hal pemecahan masalah), dan dapat 

memberikan argumen untuk menjelaskan sebab-akibat suatu fenomena. Mereka 

telah mengorganisasi pengetahuan mereka menjadi sebuah kesatuan yang utuh, 

yang memungkinkan mereka untuk mempelajari ide-ide baru dengan 

menghubungkan ide-ide yang telah mereka ketahui. 

Dahar (1996: 79) mengemukakan bahwa belajar konsep merupakan hasil 

utama pendidikan. Konsep-konsep merupakan batu-batu pembangun (building 

blocks) berpikir. Konsep-konsep merupakan landasan bagi proses-proses mental 

yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi. 

Untuk memecahkan masalah, seorang siswa harus mengetahui aturan-aturan yang 
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relevan, dan aturan-aturan ini didasarkan pada konsep-konsep yang diperolehnya. 

Menurut Ausubel, sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2009), belajar bermakna 

adalah proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan 

terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Tanpa ranah kognitif, sulit 

dibayangkan seorang siswa dapat berpikir. Selanjutnya, tanpa kemampuan 

berpikir, mustahil siswa tersebut dapat memahami dan meyakini faedah materi-

materi pelajaran yang disajikan kepadanya (Syah: 2007).  

Kognitif menunjukkan tujuan pendidikan yang terarah kepada kemampuan 

intelektual atau kemampuan berpikir. Domain kognitif oleh Benyamin Bloom 

yang direvisi oleh Krathwohl et al. (2001) dibagi dalam 6 kategori yang 

cenderung hierarkis, yakni (1) Ingatan, (2) Pemahaman, (3) Aplikasi, (4) Analisis, 

(5) Sintesis, dan (6) Evaluasi. Keenam kategori inilah yang dijadikan dasar 

rujukan indikator pemahaman, yang dimunculkan dalam kode C1 sampai C6. 

Pemahaman yang terletak pada kategori kedua (C2) ini, didasari oleh kategori 

pertama (C1) yakni ingatan. Dengan ingatan, siswa sekurang-kurangnya 

mengetahui atau menghafal suatu materi, kemudian pemahaman siswa dibuktikan 

dengan penguasaan kategori aplikasi (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan 

evaluasi (C6). 

Skemp (1977) mengklasifikasikan tingkat pemahaman yang dimiliki siswa 

menjadi 3, yakni instrumental understanding, relational understanding, dan 

misunderstanding. Pada tingkatan instrumental understanding siswa masih berada 

dalam proses memahami dan belum mampu menginterpretasikan mengapa hal itu 

bisa terjadi. Pengalaman yang diperoleh melalui pengamatan dan penalaran belum 
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dapat membentuk pengetahuan secara utuh dan cenderung mengalami 

miskonsepsi. Miskonsepsi diartikan sebagai kesalahan dalam memahami konsep 

yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para 

pakar dalam suatu bidang (Suparno, 2005). Miskonsepsi ini bisa jadi telah 

membentuk suatu model yang konsisten, namun belum sesuai dengan konsepsi 

sains.  

Terdapat dua tipe kesalahan pada tingkat pemahaman instrumental 

understanding, yakni false positive dan false negative. Tipe false positive ialah 

kondisi siswa mampu menjawab dengan benar, namun belum dapat 

mengemukakan alasan dengan tepat. Tipe yang kedua adalah false negative, yaitu 

siswa belum mampu menjawab dengan tepat, namun alasan yang dikemukakan 

sudah benar. Kondisi tersebut dijelaskan oleh Hestenes (1995), sebagaimana 

dikutip oleh Pesman (2010) mengenai false positive dan false negative sebagai 

berikut: (1) False positives didefinisikan sebagai jawaban benar yang diberikan 

oleh siswa yang belum memiliki konsepsi sains. (2) False negatives didefinisikan 

sebagai jawaban salah yang diberikan oleh siswa yang telah memiliki konsepsi 

sains. Peneliti mengadaptasi pengertian tersebut dengan tingkatan pemahaman 

menurut Skemp, sehingga false positive dan false negative termasuk pada tahap 

pemahaman instrumental understanding. 

Selanjutnya, pada tingkatan relational understanding, siswa mampu 

menjawab pertanyaan dengan benar dan dapat menginterpretasikan alasan 

menjawabnya dengan tepat (Skemp, 1977). Siswa yang memiliki pemahaman 

relasional akan mencoba mengaitkan konsep baru dengan konsep-konsep yang 
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dipahami untuk dikaitkan dan kemudian direfleksikan keserupaan dan perbedaan 

antara konsep baru dengan pemahaman konsep sebelumnya. Lebih lanjut, dia 

dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada 

situasi lain. Pemahaman siswa pada pokok bahasan fluida statis dalam penelitian 

ini dapat diketahui dari kombinasi jawaban siswa dan alasan yang dipilih dalam 

mengerjakan soal e-diagnostic test. Tabel 2.1 menunjukkan kriteria penilaian tes 

diagnostik yang diadaptasi dari dua sumber yakni Hestenes dalam Pesman (2010: 

5), dengan tingkatan pemahaman konsep dari Skemp. 

 

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian E-diagnostic Test 

No. Kategori Kondisi Tipe Respon Skor 

1 Tidak memahami 

konsep 

Misunderstanding Jawaban salah dan 

alasan salah 

0 

2 Kurang memahami 

konsep 

Instrumental 

Understanding 

- Jawaban salah 

dan alasan benar 

- Jawaban benar 

dan alasan salah 

1 

 

1 

3 Memahami konsep Relational 

Understanding 

Jawaban benar dan 

alasan benar 

2 

 

Misunderstanding adalah kondisi ketika siswa benar-benar tidak dapat 

menjawab dan memberi alasan dengan tepat. Instrumental understanding adalah 

kondisi ketika siswa hanya dapat menjawab dengan benar, namun belum mampu 

menginterpretasikan alasan dengan benar, atau tidak dapat mengkorelasikan 

pengetahuan yang ia miliki untuk dapat menjawab dengan tepat. Sementara 

relational understanding adalah kondisi ketika siswa benar-benar memahami 

konsep yang ada, dibuktikan dengan pemilihan jawaban disertai alasan yang tepat.  

2.5 Tinjauan Materi Pokok Fluida Statis di SMA 
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Berdasarkan silabus fisika SMA kelas XI kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP), pembelajaran materi fluida terdiri atas fluida statis dan 

dinamis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata Fluida mencakup zat cair, 

air dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir, sebaliknya batu dan benda-benda 

keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan dalam fluida karena tidak bisa 

mengalir. Pada penelitian ini dibatasi hanya pada fluida statis (fluida dalam 

keadaan diam). 

Kegiatan pembelajaran pada materi pokok fluida statis yang didasarkan 

pada silabus fisika SMA kelas XI mencakup: (1) menerapkan konsep tekanan 

hidrostatis, prinsip hukum Archimedes, dan hukum Pascal melalui percobaan, (2) 

melakukan percobaan tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan gesekan 

fluida, (3) membuat alat peraga atau demonstrasi penerapan hukum Archimedes 

dan atau hukum Pascal secara berkelompok. Hasil analisis materi pokok fluida 

statis, sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4, diperoleh kesimpulan bahwa 

cakupan materi fluida statis meliputi hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, 

hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan gejala kapilaritas. Namun dalam 

penelitian ini, cakupan materi fluida statis hanya dibatasi pada pokok bahasan 

hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes.  

Materi fluida statis memiliki karakteristik dapat diamati secara langsung 

dan bersifat konkret, sehingga siswa telah memiliki pengalaman yang 

berhubungan dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Tugas guru 

mengkonstruksi pengalaman siswa melalui penalarannya menjadi pengetahuan 
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ilmiah yang sesuai dengan konsepsi sains dan mengembangkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah. 

3.5.1. Hukum Utama Hidrostatika 

Suatu bejana berhubungan ketika diisi oleh fluida statis, maka pada 

kondisi setimbang, ketinggian fluida pada tiap bejana akan sama, meskipun bejana 

berhubungan tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda. Berdasarkan konsep 

hukum utama hidrostatik, tekanan pada masing-masing dasar bejana adalah sama. 

Apabila konsep tekanan hidrostatis ini direpresentasikan dalam bentuk persamaan 

matematis, maka jika dimisalkan bejana berbentuk balok: 

      

           

Berat zat cair dalam balok adalah : 

     

              
 

Tekanan zat cair di sembarang titk pada alas balok adalah : 

   
 

 
 

           

   
     

 

Jadi, tekanan hidrostatis zat cair (  )  dengan masa jenis   pada kedalaman   

dirumuskan sebagai : 

       

 

Hukum utama hidrostatik berbunyi, "Setiap titik yang terletak pada 

ketinggian/kedalaman yang sama mempunyai tekanan hidrostatis yang sama”. 

Tekanan zat cair tidak bergantung pada bentuk bejana, sehingga gaya tekan zat 

cair pada dasar bermacam-macam bejana yang luas penampangnya sama adalah 

sama besar, meskipun banyaknya cairan di atas dasar bejana berbeda. Hukum 
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utama hidrostatik ini tidak berlaku bila: (a) fluida tidak setimbang, (b) salah satu 

bejana ditutup. Selain pada bejana berhubungan, hukum utama hidrostatika juga 

berlaku pada pipa U (bejana berhubungan) yang diisi lebih dari satu macam zat 

cair yang tidak bercampur dan sistem pengukur tekanan sederhana (manometer). 

Contoh penerapan hukum utama hidrostatik misalnya pada penggunaan water 

pass. 

3.5.2. Prinsip Hukum Archimedes 

Suatu benda ketika dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda akan 

mendapat gaya ke atas sehingga benda kehilangan sebagian beratnya (beratnya 

menjadi semu). Gaya keatas disebut gaya apung (bouyancy), yaitu suatu gaya ke 

atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Munculnya gaya apung adalah 

konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat dengan kedalaman. Dengan 

demikian berlaku : 

Gaya apung = berat benda di udara – berat benda dalam zat cair 

Ketika sebuah batu dicelupkan sebagian/seluruhnya ke dalam zat cair, maka 

permukaan air pada bejana akan naik. Jika batu dicelupkan pada bejana yang 

penuh dengan air, maka sebagian air akan tumpah dari bejana. Volume air yang 

tumpah ini akan menggantikan volume batu yang dicelupkan. Apabila dianalisis 

gaya apung yang diterima oleh batu dengan volume air yang dipindahkan, maka 

akan berlaku hukum Archimedes yang berbunyi, “Gaya yang bekerja pada suatu 

benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida sama dengan 

berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut”.  
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Gaya apung yang diberikan oleh fluida muncul karena selisih antara gaya 

hidrostatika yang dikerjakan oleh fluida terhadap permukaan bawah dengan 

permukaan atas benda. Gaya apung ini terjadi akibat konsekuensi dari tekanan 

yang makin meningkat seiring dengan kedalaman zat cair. Dengan kata lain, 

makin besar kenaikan zat cair maka makin besar pula tekanan hidrostatisnya. 

Gaya apung menyebabkan tekanan pada bagian bawah benda lebih besar dari pada 

tekanan pada bagian atas benda. 

Apabila direpresentasikan dalam persamaan matematis, maka jika sebuah 

batu dengan ketinggian   dan luas permukaan   tercelup dalam sebuah fluida 

dengan masa jenis   . Dalam hal ini fluida melakukan tekanan hidrostatika 

sebesar          pada bagian atas batu. Gaya yang berhubungan dengan 

tekanan ini adalah               bergerak ke bawah. Dengan cara yang 

sama, fluida melakukan tekanan hidrostatis              dengan arah ke 

atas. Resultan kedua gaya tersebut adalah gaya apung    : 

                        

                 

               

Apabila       dinyatakan sebagai h, maka 

           
sehingga, 

            

Perhatikan          adalah masa benda yang di pindahkan oleh benda, 

sedangkan            adalah berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Jadi 

gaya apung    yang dikerjakan oleh benda (batu)  sama dengan berat fluida yang 

di pindahkan oleh benda (batu). Pernyataan ini berlaku untuk semua bentuk 
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benda, dan telah dinyatakan sebelumnya sebagai Hukum Archimedes. Jadi, gaya 

apung dapat dirumuskan sebagai :   

       

          

dengan    adalah masa jenis fluida, dan     adalah volume benda yang tercelup 

dalam fluida.  

3.5.3. Hukum Pascal 

Jika seseorang memeras ujung kantong plastik berisi air yang memiliki 

banyak lubang, maka air akan memancar dari setiap lubang dengan sama kuat. 

Blaise Pascal  menyimpulkannya dalam Hukum Pascal yang berbunyi, “Tekanan 

yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala 

arah”. Sebuah terapan sederhana dari Hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. 

Dongkrak hidrolik merupakan sebuah bejana dengan dua kaki yang masing-

masing kaki diberi penghisap. Penghisap 1 memiliki penampang    (lebih kecil) 

dan penghisap 2 memiliki penampang    (lebih besar dari penampang 1. Jika 

penghisap 1 ditekan dengan gaya    penghisap 1 menekan penampang 1 dengan 

gaya sebesar     sehingga terjadi keseimbangan pada penghisap 1. Sesuai hukum 

Pascal yang menyatakan bahwa tekanan pada zat cair dalam ruangan tertutup 

diteruskan ke segala arah dengan sama besar, maka hal yang serupa juga akan 

terjadi pada penghisap 2. Apabila dianalisis sistem yang ada pada dongkrak 

hidrolik ini menggunakan persamaan matematis, maka diperoleh: 
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Dari dua persamaan di atas didapati : 

  

  
 

  

  
 

   
  

  
    

Dari persamaan di atas dapat kita simpulkan bahwa perbandingan gaya yang 

bekerja diantara dua penghisap pada dongkrak hidrolik merupakan 

perbandingan dari luas penampangnya. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Ketika siswa mengikuti suatu pembelajaran tidak semua konsep yang 

diberikan dapat diterima oleh siswa. Saat pembelajaran dimulai siswa mungkin 

sudah mempunyai gambaran mengenai apa yang hendak dipelajarinya. Gambaran 

tersebut terkadang berbeda dengan konsep yang disampaikan dalam pembelajaran. 

Hal ini menyebabkan siswa berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami 

suatu konsep dan berakibat pada rendahnya prestasi belajar siswa. Padahal, 

seringkali guru belum menyadari mengenai hal tersebut. Hasil observasi 

menunjukkan guru juga belum terlalu banyak menggunakan dan mengembangkan 

e-diagnostic test dalam pembelajaran, yang sebenarnya mudah dalam 

penggunaan. Identifikasi terjadinya kesulitan pemahaman siswa dan 

penanggulangannya juga belum terlalu diperhatikan. 

Pada penelitian ini, hendak disusun suatu tes diagnostik berbasis web (e-

diagnostic test) berformat 2-Tier Multiple Choice untuk mengidentifikasi tingkat 

pemahaman konsep siswa. Materi yang digunakan dalam penyusunan e-

diagnostic test dengan format ini adalah Fluida Statis. Indikator dalam tes ini 
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disesuaikan dengan kompetensi dasar siswa yang tertera dalam silabus. Kemudian 

tes dapat dilaksanakan setelah e-diagnostic test berformat 2-Tier Multiple Choice 

selesai disusun dan telah melalui validasi pakar. Harapannya, setelah pelaksanaan 

tes tersebut kelemahan-kelemahan siswa dalam memahami suatu konsep dapat 

langsung terdeteksi, sehingga guru dapat dengan segera mengambil kebijakan 

akademik sesuai dengan kebutuhan siswa. Kerangka berpikir peneliti 

diilustrasikan pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

Tujuan Pendidikan 

Nasional 

Perkembangan 

IPTEK 

WEB                                             
Karakteristik:                                  

cepat, akurat, dan sistematis. 

 

Standar Kompetensi 

Lulusan 

Indikator PBM 

TES DIAGNOSTIK                                             
Karakteristik:                                  

identifikasi kesulitan belajar 

siswa, pemberian feedback, 

pengambilan kebijakan 

akademik. 

 

PENYUSUNAN E-

DIAGNOSTIC TEST 

Konsepsi 

Alternatif 
Konsepsi 

SAINS 

Kegiatan 

remedial 
Kegiatan 

pengayaan 

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

TERCAPAI SECARA 

OPTIMAL 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian tentang kelayakan produk oleh dosen dilakukan di Universitas 

Negeri Semarang pada bulan Maret 2013. Penelitian tentang kelayakan produk 

oleh guru dan siswa, keefektifan produk, dan profil kelemahaman pemahaman 

konsep siswa dilakukan di SMA N 9 Semarang pada bulan April-Mei 2015. 

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah Negeri di kota Semarang yang memiliki 

rata-rata UAN siswa masuk pada tahun 2015 adalah 8,30, sehingga berada pada 

peringkat 8 dari 16 SMA Negeri di Kota Semarang. Peringkat ini menunjukkan 

bahwa SMA N 9 Semarang berada pada tingkatan rata-rata SMA yang ada di 

Kota Semarang.  

3.2 Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 9 

Semarang. Siswa sebagai responden yang menggunakan e-diagnostic test dan 

melakukan uji keefektifan.  

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research 

and Development) yang bertujuan untuk mengembangkan tes diagnostik berbasis 

web (e-diagnostic test) pada mata pelajaran Fisika untuk siswa SMA/MA 

berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Produk yang 

dikembangkan adalah model e-diagnostic test pada pokok bahasan Fluida Statis. 
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3.4 Prosedur Penelitian   

Metode penelitian dan pengembangan (research and development) 

merupakan suatu langkah untuk mengembangkan suatu produk atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. Menurut Thiagarajan et al. (1974), 

terdapat 4 tahap utama dalam melakukan metode penelitian dan pengembangan, 

yaitu: (1) Define (Pendefinisian), (2) Design (Perancangan), (3) Develop 

(Pengembangan), dan (4) Disseminate (Penyebaran).  

Tahap define memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Informasi ini dapat berasal dari 

studi literatur maupun studi lapangan. Tahap design memiliki tujuan untuk 

mendesain instrumen-instrumen yang diperlukan selama penelitian dan mendesain 

rancangan produk yang hendak dikembangkan. Tahap develop memiliki tujuan 

untuk mengembangkan produk yang telah dirancang agar menjadi produk yang 

layak untuk diimplementasikan. Tahap disseminate memiliki tujuan untuk 

menyebarluaskan dan menyosialisasikan produk akhir yang telah dikembangkan 

secara global.    

Namun pada penelitian ini, tahapan yang dilakukan hanya sebatas define, 

design, dan develop. Fokus penelitian ini hanya dilaksanakan untuk 

pengembangan suatu alat tes berupa e-diagnostic test. Pada Gambar 3.1 disajikan 

bagan dari langkah-langkah pengembangan tes diagnostik. 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Rancangan Penelitian Pengembangan E-Diagnostic Test 

3.4.1    Tahap Define 

Pada tahap define, dilakukan studi pendahuluan untuk mengumpulkan 

informasi-informasi yang mencakup: (1) Studi Pustaka, dokumen, & literatur, dan 

(2) Studi lapangan. Pada kegiatan studi pustaka, dokumen, dan literatur yang 

dikaji adalah teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan produk yang 
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Studi Pendahuluan 

Studi Lapangan 

Studi  Pustaka, Dokumen, & 

Literatur 

Perumusan karakteristik  e-

diagnostic test yang dikembangkan 

Rancangan e-diagnostic test 

Penyusunan produk       

e-diagnostic test  Validasi Revisi 

Uji Coba Soal 

Analisis hasil ujicoba soal, 

revisi, dan validasi pakar Uji  kelayakan dan keefektifan 
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Desain instrumen Desain web e-diagnostik test 

Produk                            

e-diagnostic test 
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dikembangkan, sedangkan pada kegiatan studi lapangan yang dikaji adalah 

karakter siswa selaku subyek penelitian, potensi-potensi yang ada di sekolah, dan 

kemungkinan permasalahan pembelajaran yang membuat siswa kesulitan dalam 

memahami suatu konsep. Hasil kegiatan studi pustaka, dokumen, dan literatur 

serta studi lapangan disajikan pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Hasil Kegiatan Studi Pendahuluan 

 

No. Hasil Studi Pustaka, Dokumen, dan 

Literatur 

    Hasil Studi Lapangan 

1. Tes diagnostik dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi permasalahan utama 

yang menyebabkan siswa belum 

mencapai hasil belajar yang ditentukan 

(Depdiknas, 2003: 2) 

90% guru belum mengembangkan tes 

diagnostik karena dirasa tidak praktis. 

Mereka hanya menggunakan tes ulangan 

harian sebagai indikator pencapaian 

kompetensi siswa; 

2. Tes berbasis web memiliki kemampuan 

mengecek hasil pengerjaan soal secara 

otomatis (Ahmad et al., 2010: 85) 

Pelajaran Fisika dianggap sulit oleh siswa 

karena hanya berisi rumus yang 

direpresentasikan dengan simbol-simbol.  

3. Salah satu keunggulan dari program 

yang dibangun dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL adalah keamanan data yang 

lebih terjamin karena data yang 

tersimpan tidak diletakkan secara 

langsung pada file PHP, melainkan 

pada direktori yang berbeda (Tim 

Litbang LPKBM MADCOMS, 2006) 

Hasil observasi data nilai ulangan harian 

siswa kelas XI pada mata pelajaran Fisika 

di SMA N 9 Semarang didapati fakta 

bahwa ketuntasan belajar siswa pada mata 

pelajaran Fisika hanyalah 25%. 

4. Miskonsepsi terbesar yang dialami 

siswa terjadi pada bidang mekanika, 

salah satunya  fluida statis (Suparno, 

2005) 

 Kecenderungan guru yang hanya 

membekali siswa dengan latihan soal 

berbentuk hitungan, sehingga siswa 

cenderung mahir dalam mengerjakan soal 

hitungan yang sudah pernah diberikan oleh 

guru namun kesulitan ketika model soal 

diganti. 

5. Hasil penelitian Utami (2014) 

mengungkapkan bahwa siswa masih 

banyak mengalami miskonsepsi pada 

materi fluida statis.  

   Adanya dua ruang laboratorium TIK 

yang difasilitasi hotspot dengan jumlah 

komputer memadai, namun belum 

dimanfaatkan secara optimal 
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3.4.2   Tahap Design 

3.4.2.1 Desain Soal 

Setelah melalui tahap define, maka tahapan penelitian dilanjutkan dengan 

tahap design. Tahap design dimulai dengan menyusun karakteristik e-diagnostic 

test berbasis web yang dikembangkan. Penyusunan karakteristik e-diagnostic test 

ini didasarkan pada studi literatur dan studi lapangan yang pada tahap sebelumnya 

telah dilakukan. Pada tahap design, disusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ini 

dikembangkan menjadi soal pilihan ganda beralasan terbuka dan tertutup. Soal 

pilihan ganda dengan alasan terbuka dibuat untuk mengetahui konsepsi alternatif 

siswa, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membuat distraktor alasan 

pada soal tes diagnostik pilihan ganda dua tigkat yang digunakan. Produk yang 

dihasilkan pada tahap desain soal dapat dilihat pada Lampiran 6. 

3.4.2.2 Desain Web 

E-diagnostic test dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. Sebelum desain web dibuat, terlebih 

dahulu dibuat struktur database yang digunakan dalam e-diagnostic test. Database 

adalah sekumpulan data yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling 

berhubungan. Database digunakan untuk menampung beberapa tabel atau query 

yang dijadikan sebagai wadah untuk menyimpan data sebagai sumber pengolahan 

data. Pengolahan data yang baik akan membuat data dapat terakses dengan 

mudah. Struktur database yang digunakan dalam e-diagnostic test terdapat pada 

Lampiran 1. 
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Database yang digunakan dalam membuat e-diagnostic test memuat  9 

tabel dimana pada setiap tabel yang ada terdapat beberapa field. Struktur/alur 

input data oleh ADMIN dan SISWA disajikan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur/alur input data oleh admin 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Struktur/alur input data oleh siswa 

Hubungan data antar tabel dalam database digunakan untuk meringkas 

data yang ada dalam database sehingga penggunaan data lebih fleksibel dan 

memori penyimpanan data menjadi lebih efisien.  Hal serupa juga diungkapkan 

oleh Tim Litbang LPKBM MADCOMS (2006), manfaat yang diperoleh dengan 

adanya sistem relasi antar tabel di dalam database adalah: (1) penyimpanan data 

lebih efisien karena tidak perlu menuliskan nama siswa secara berulang-ulang; (2) 

tingkat keefektifan dan konsistensi data lebih terjamin; (3) memudahkan 

administrator untuk memantau atau mengontrol data yang ada dalam database. 

Data Indikator 

Data Soal 

Data Status Soal 

Data Jawaban 

Data Alasan 

Data Feedback 

Data Siswa tb-user 

tb-indikator 

tb-soal 

tb-status 

tb-jawaban 

tb-alasan 

tb-feedback 

 

 

Input Data oleh ADMIN 

Data Siswa 

Data Jawaban Siswa 

Data Alasan Siswa 

tb-user 

tb-skor 

 

Input Data oleh 

SISWA 
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Setelah struktur database sistem dan rancangan tabel dibuat, maka tahapan 

dilanjutkan dengan membuat rancangan antarmuka (interface). Beberapa interface 

digunakan untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan sistem. Interface 

antara pengguna dan admin dibedakan setelah melakukan login. Hal ini bertujuan 

untuk membatasi wewenang dari masing-masing akun. Interface untuk admin 

meliputi: (1) mengatur waktu soal dapat mulai dikerjakan, (2) mengelola data 

siswa, (3) mengelola data soal, (4) mengelola data feedback, (5) mengelola data 

indikator, (6) meninjau statistik nilai tiap kelas. Sementara interface untuk siswa 

meliputi: (1) mengikuti tes diagnostik online, (2) meninjau letak kelemahan 

pemahaman konsep siswa. Hasil interface untuk admin dan siswa dapat dilihat 

pada Lampiran 2.  

3.4.2.3 Desain Angket 

Setelah dibuat desain soal dan desain web, tahapan dilanjutkan dengan 

membuat desain angket (instrumen) yang digunakan selama penelitian. Instrumen 

penelitian yang digunakan meliputi: (1) angket kelayakan e-diagnostic test oleh 

pakar media dan pakar evaluasi, (2) angket tanggapan (respon) siswa selaku 

responden dalam penelitian. Selanjutnya, angket tanggapan (respon) siswa ini 

digunakan sebagai penilaian tingkat kelayakan e-diagnostic test menurut 

responden. Penilaian kelayakan e-diagnostic test didasarkan pada pedoman 

penilaian kelayakan buku teks pelajaran Fisika SMA oleh Badan Nasional 

Pendidikan (BSNP) yang dimodifikasi dengan kriteria penilaian media 

pembelajaran elektronik. Kriteria kelayakan instrumen oleh pakar evaluasi yang 

digunakan mencakup aspek kelayakan substansi (isi), konstruk, dan bahasa. 
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Sementara untuk kriteria kelayakan media oleh pakar media mencakup aspek 

rekayasa perangkat lunak dan komunikasi visual (grafis). Lembar penilaian 

kelayakan produk oleh validator instrumen dan media terdapat pada Lampiran 15 

dan 16. 

3.4.3   Tahap Develop 

Setelah melalui tahap design, maka tahapan penelitian dilanjutkan dengan 

tahap develop. Pada tahap develop, desain draft awal e-diagnostic test berformat 

two tier multiple choice pada pokok bahasan Fluida Statis yang telah dihasilkan 

pada tahap sebelumnya, dilakukan pengembangan. Pada tahap ini, instrumen-

instrumen yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya dipakai untuk melakukan 

pengujian produk yang telah dikembangkan. Pengujian ini dilakukan dalam tiga 

tahap yang meliputi (1) uji ahli, (2) uji coba soal, (3) uji kelayakan produk oleh 

siswa, dan (4) uji keefektifan produk 

Pengujian ahli dilakukan oleh pakar evaluasi dan pakar media untuk 

mengetahui apakah e-diagnostic test yang dikembangkan telah layak digunakan 

sebagai alat diagnosis pemahaman konsep pada materi Fluida Statis yang 

mempunyai validitas desain dan isi yang baik, berdasarkan standar konstruksi, 

materi, dan bahasa. Kelayakan instrumen yang dinilai oleh pakar evaluasi 

mencakup aspek kelayakan isi dan konstruk. Sementara kelayakan media yang 

dinilai oleh pakar media mencakup aspek kelayakan rekayasa perangkat dan 

komunikasi visual. Setelah melalui proses validasi oleh pakar evaluasi dan pakar 

media, maka kelemahan-kelemahan yang diungkapkan segera diperbaiki (direvisi) 
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hingga terbentuk desain kedua yang telah disempurnakan. Proses ini dilakukan 

berulang-ulang hingga e-diagnostic test dinyatakan layak oleh pakar. 

Setelah produk dinyatakan layak oleh pakar, maka dapat dilakukan 

pengujian kedua yakni uji coba soal. Uji coba soal bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik soal e-diagnostik test yang telah dikembangkan. Hasil uji coba soal 

e-diagnostic test meliputi validitas, reliabilitas, daya beda, dan taraf kesukaran 

soal. Setelah karakteristik soal telah diketahui, tahapan dilanjutkan dengan 

melakukan uji kelayakan produk oleh responden (siswa). Kelayakan produk 

dinilai dari tanggapan (respon) siswa terhadap e-diagnostic test selaku subyek 

penelitian. Uji kelayakan produk dilakukan oleh 26 siswa kelas XI MIA 2. 

Kelayakan produk yang dinilai mencakup 5 aspek, yakni: (1) tampilan e-

diagnostic test, (2) tata bahasa dan penyusunan kalimat, (3) isi, (4) pengoperasian, 

dan (5) fungsi. Hasil dari uji kelayakan produk dianalisis dan direvisi untuk 

mengurangi tingkat kelemahan dari e-diagnostic test.  

Uji keefektifan produk merupakan uji terakhir yang juga berfungsi untuk 

menyempurnakan produk yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Uji 

keefektifan dinilai dari ketercapaian produk dalam menggambarkan profil siswa. 

Uji keefektifan ini dilakukan dengan menghitung hubungan (korelasi) antara nilai 

ulangan harian siswa dengan nilai yang didapat dari e-diagnostic test. Uji 

keefektifan produk dilakukan oleh 27 siswa kelas XI MIA 5. Pada uji keefektifan 

produk ini juga dilakukan uji kelayakan produk yang telah direvisi. Hasil uji 

keefektifan produk adalah teridentifikasinya kelayakan produk yang telah direvisi 

dan keberfungsian produk dalam menggambarkan keadaan (profil) siswa yang 
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sebenarnya. Pada tahap ini jawaban siswa dianalisis sehingga kelemahan 

pemahaman konsep siswa pada materi fluida statis teridentifikasi. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1    Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Suharsimi, 2006 

: 236). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan populasi dan sampel penelitian, seperti jumlah, 

nama, dan kelas siswa serta nilai ulangan harian siswa. 

3.5.2    Metode Angket 

Metode angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui kelayakan e-

diagnostic test. Hasil yang didapatkan dari data angket meliputi tingkat kelayakan 

produk oleh pakar evaluasi dan pakar media, serta siswa selaku subyek penelitian. 

Metode angket yang digunakan adalah tertutup pilihan, yakni berisi item-item 

yang telah dirumuskan sesuai dengan objek penelitian sehingga memudahkan 

responden dalam menetapkan jawaban. Isi dari angket tersebut adalah pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan aspek fisiknya sebagai media evaluasi, serta 

aspek fungsionalnya sebagai butir tes yang dapat mengidentifikasi kelemahan 

pemahaman konsep. 

3.5.3    Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tingkat pemahaman konsep 

siswa terhadap materi Fluida Statis. Selain itu, metode tes juga digunakan untuk 
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mengetahui karakteristik soal yang dikembangkan. Karakteristik yang dimaksud 

adalah validitas, reliabilitas, daya beda, dan taraf kesukaran soal. Hasil yang 

didapatkan dari data tingkat pemahaman konsep siswa kemudian diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan profil kelemahan pemahaman 

konsep siswa pada materi Fluida Statis berdasarkan implementasi e-diagnostic 

test. Selanjutnya hasil tes ini juga digunakan untuk menilai keefektifan e-

diagnostic test. Jenis tes yang digunakan adalah tes essay dan tes pilihan ganda. 

Tes essay dibuat untuk mengetahui konsepsi alternatif siswa, sehingga hasilnya 

dapat dimanfaatkan untuk membuat distraktor pada soal tes pilihan ganda berbasis 

web (e-diagnostic test) yang dikembangkan. Tes pilihan ganda yang digunakan 

adalah tes pilihan ganda dua tingkat (two tier) yang telah memenuhi syarat 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri atas: 

(1) Angket Uji Kelayakan Soal 

Angket uji kelayakan soal ditujukan kepada validator yakni dosen dan 

guru Fisika SMA 

(2) Angket Uji Kelayakan Media 

Angket uji kelayakan media ditujukan kepada validator yakni dosen dan 

guru TIK. 

(3) Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa ditujukan kepada siswa selaku subyek penelitian. 
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(4) Tes  

Tes digunakan untuk menguji karakteristik soal yang mencakup validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda serta mengetahui profil 

pemahaman konsep dan keefektifan produk dalam menggambarkan profil siswa. 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1    Analisis Instrumen 

3.7.1.1 Angket 

Validitas yang digunakan dalam pengujian angket adalah validitas logis. 

Pengujian validitas logis menggunakan metode judgement expert atau pendapat 

dari ahli. Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing (Suharsimi, 2006). 

3.7.1.2 Tes 

3.7.1.2.1 Uji Validitas Butir Soal 

Validitas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen tes. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Menurut Suharsimi (2006: 144), validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Validasi produk instrument tes diagnostik ialah dengan menggunakan validitas isi. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus 

tertentu yang sejajar dengan materi yang tertera dalam kurikulum (Suharsimi, 

2006: 67). Validasi dalam penelitian ini melibatkan dua pakar yakni ahli evaluasi 

dan ahli media. Validitas butir soal dapat diketahui dengan dihitung dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment (Suharsimi, 2006): 
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Keterangan:  

rxy = koefisien antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang 

dikorelasikan 

X   =  skor butir 

Y   =  skor total 

N   =  jumlah peserta 

 

Setelah diperoleh harga rxy hitung, hasilnya dibandingkan dengan harga r 

kritik product moment tabel pada taraf  α = 5 %. Jika rxy > r tabel maka soal 

dikatakan valid dan sebaliknya. Soal diambil yang mempunyai kriteria cukup, 

tinggi, dan sangat tinggi. Kriteria validitas soal yang digunakan diperlihatkan pada 

tabel berikut (Rudiyatmi & Rusilowati, 2009). 

Tabel 3.2 Kriteria Validitas Soal 

Koefisien Validitas Kategori 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r < 0,60 Cukup 

0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r ≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

Hasil analisis validitas butir soal yang diperoleh dengan bantuan program aplikasi 

Anates Version 4.09 ditunjukkan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Uji Validitas Tes 

 
Koefisien Validitas Kategori Nomor Soal 

0,20  r <0,40 

 

0,40  r <0,60 

 

0,60  r <0,80 

0,80  r  1,00 

Rendah 

 

                  Cukup 

 

Tinggi 

Sangat tinggi 

2, 3, 4, 9, 10, 16, 

17, 19, 21 

1, 6, 7, 11, 13, 14,  

18, 22, 24, 25 

5, 12, 20, 23  

8, 15 
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Jumlah soal yang dibutuhkan 20 soal, namun kriteria soal yang dapat 

digunakan hanyalah 16 soal. Oleh karena itu diambil beberapa soal dari soal yang 

tidak dapat dipakai atau dibuang untuk melengkapi kekurangan tersebut. 

Pemilihan tambahan soal tersebut didasarkan pada aspek prioritas kebutuhan 

berdasarkan indikator dengan meninjau persentase daya pembeda soal. Nomor 

soal yang digunakan sebagai soal tambahan adalah no 3, 4, 10, dan 16 sehingga 

dari 25 soal yang diujicobakan diambil nomor  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24 dan 25. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

3.7.1.2.2 Uji Reliabilitas Butir Soal 

Suharsimi (2006) menyatakan bahwa reliabilitas skor tes menunjukkan 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Tujuan utama menghitung 

reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat ketepatan (precision) dan 

keajegan (consistency) dari skor tes (Rudyatmi & Rusilowati, 2009). Menurut 

Suharsimi (2006), untuk menguji reliabilitas soal pilihan ganda digunakan rumus 

Alpha sebagai berikut:  













 













2

2

11 1
1

t

i

n

n
r




 

Keterangan: 

11r
 = reliabilitas instrumen 

N = banyaknya butir soal 
2

i  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

2

t  = varians total (skor total) 
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Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapatkan harga 
11r , 

kemudian dibandingkan dengan r product moment pada tabel, jika tabelhitung rr  , 

maka item yang diujikan tersebut dianggap reliabel. Adapun pedoman untuk  

memberikan interpretasi reliabilitas menurut Sugiyono (2009) sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Interpretasi Terhadap Reliabilitas Tes 

Interval     Kriteria 

0,00 ≤   <0,20 

0,20≤   < 0,40 

0,40≤   < 0,60 

0,60≤   < 0,80 

0,80≤   < 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Hasil analisis reliabilitas soal dengan bantuan program aplikasi Anates 

Version 4.09 diperoleh koefisien reliabilitas soal sebesar 0,91 dengan kriteria 

sangat kuat. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. 

3.7.1.2.3 Uji Taraf Kesukaran Butir Soal 

Menurut Sudjana (2011: 135), taraf kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawab suatu soal, bukan dilihat 

dari sudut guru sebagai pembuat soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk mengetahui taraf kesukaran dihitung 

dengan rumus: 

   
     

     
       

Keterangan: 

   = indeks Taraf Kesukaran butir soal tertentu (satu butir) 

   = jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok Atas 

   = jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok Bawah 

   = jumlah siswa pada kelompok A (atas/unggul) 

   = jumlah siswa pada kelompok B (bawah/asor) 
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Tabel 3.5 Kriteria Taraf Kesukaran Soal (To, 2003) 

Taraf Kesukaran Kategori 

  0 % – 15% Sangat Sukar 

 16% – 30% Sukar 

 31% – 70% 

 71% – 85% 

 86% – 100% 

Sedang 

Mudah 

Sangat Mudah 

 

Hasil analisis taraf kesukaran soal yang diperoleh dengan bantuan program 

aplikasi Anates Version 4.09 ditunjukkan pada Tabel 3.6 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal 
Kategori Tingkat 

Kesukaran Nomor Soal 

Sangat  Sukar 

Sukar 
- 

14 
Sedang 1,3,5,6,8,10,11,12,13,15,18,20,24,25 

Mudah 

Sangat Mudah 

 

4, 7, 22, 23 

2, 9, 16, 17, 19, 21 

 

Jumlah soal yang dibutuhkan 20 soal, namun kriteria soal yang dapat 

digunakan hanyalah 19 soal. Oleh karena itu diambil satu soal dari beberapa soal 

yang tidak bisa dipakai untuk direvisi agar melengkapi kekurangan tersebut. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

3.7.1.2.4 Uji Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk 

membedakan siswa yang telah menguasai materi dan belum menguasai materi 

(Rudyatmi dan Rusilowati 2009). Angka yang menunjukkan besar daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Rumus mencari indeks diskriminasi (D) 

diadaptasi dari Rudyatmi & Rusilowati (2009) adalah 
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Keterangan: 

DP :    Daya Pembeda Soal. 

BA :  Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab  pertanyaan 

dengan benar. 

BB :  Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab pertanyaan 

dengan benar. 

N :   Jumlah siswa yang mengerjakan tes. 

 

      Tabel 3.7  Kriteria Daya Pembeda Soal  (To, 2003) 

Indeks Daya Pembeda         Kriteria 

Negatif –  9 % 

    10 % – 19 % 

    20 % – 29 % 

    30 % – 49 % 

    50 % – 100 % 

Sangat buruk, soal harus dibuang 

Buruk, sebaiknya soal dibuang 

Cukup baik, perlu direvisi 

Baik    

Sangat Baik  

 

Hasil analisis daya pembeda soal yang diperoleh dengan bantuan program aplikasi 

Anates Version 4.09 ditunjukkan pada Tabel 3.8 

Tabel 3.8  Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 
Indeks Daya Pembeda Kriteria Nomor Soal 

Negatif –  9 % 

    10 % – 19 % 

    20 % – 29 % 

    30 % – 49 % 

    50 % – 100 % 

Sangat Buruk 

Buruk 

Cukup Baik 

Baik    

Sangat Baik  

2, 19, 21 

17 

9, 14, 16 

1,3,4,7,22,23,24,25    

5,6,8,10,11,12,13,15,18,20 

Perhitungan analisis daya beda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

3.7.2    Analisis Data Awal 

3.7.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang digunakan untuk uji normalitas adalah 

data nilai rapor siswa pada satu populasi. Hipotesis yang diajukan yaitu: 
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H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Uji yang dipakai adalah uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov untuk 

Statistik Non Parametris. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 

membuka file nilai rapor siswa; (2) klik Analyze  Nonparametric Test  1-

Sample K-S; (3) klik dan masukan nilai ke Test Variable List; (4) klik OK 

Hasil uji normalitas data dengan bantuan SPSS version 18 pada taraf 

intensitas 5% menunjukkan bahwa nilai rapor siswa pada satu populasi 

berdistribusi normal. Rincian hasil uji normalitas dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

ujicoba berangkat dari kondisi yang sama atau homogen atau tidak. Hipotesis 

yang diajukan yaitu: 

H0: varians antar kelas pada suatu populasi homogen 

H1: varians antar kelas pada suatu populasi tidak homogen  

Setelah didapati kondisi populasi berdistribusi normal, maka uji lanjutan 

yang dipakai untuk mengetahui homogenitas suatu data adalah uji One Way 

ANOVA. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) membuka file nilai 

rapor siswa; (2) klik Analyze  Compare Means  One Way ANOVA; (3) klik 

Option: Statistic = Descriptive dan Homogeneity of Variance Test; (4) klik OK 

Hasil uji homogenitas data dengan bantuan SPSS version 18 pada taraf 

intensitas 5% menunjukkan bahwa varians kelas pada suatu populasi homogen. 
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Sehingga pemilihan sampel ujicoba dapat dilakukan secara acak. Rincian hasil uji 

homogenitas dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3.7.2.3 Uji Kelayakan Produk oleh Pakar  

Pengujian kelayakan produk e-diagnostic test dilakukan oleh dua pakar 

yaitu pakar evaluasi dan media. Kelayakan e-diagnostic test dianalisis dengan 

menggunakan instrumen penilaian yang dikembangkan dengan mengacu pada 

kriteria kelayakan media oleh BSNP yang dimodifikasi.  

1. Perhitungan persentase didapat dari: 

  
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan e-diagnostic test 

f = jumlah skor rata-rata aspek penilaian 

n = jumlah skor maksimal aspek penilaian 

2. Kriteria penilaian skor rata-rata dan persentase angket validasi pakar menurut 

Sudijono (2009) didasarkan pada Tabel 3.9 

Tabel 3.9 Kriteria Penilaian oleh Pakar 

 

Rentang Persentase Kriteria 

81,25% < skor ≤ 100% Sangat baik 

62,50% < skor ≤ 81,25% Baik 

43,75% < skor ≤ 62,50% Cukup baik 

25,00% < skor ≤ 43,75% Tidak Baik 

 

Berdasarkan kriteria penilaian oleh pakar, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

e-diagnostic test dianggap layak untuk digunakan apabila skor penilaian > 62,5%. 

Apabila skor hasil penilaian masih ≤ 62,5 maka produk perlu direvisi kembali. 
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3.7.3    Analisis Data Akhir 

3.7.3.1 Uji Kelayakan Produk oleh Siswa 

Pengujian kelayakan produk oleh responden dilakukan oleh siswa. Data 

tanggapan (respon)  siswa terhadap pengembangan e-diagnostic test dianalisis 

secara deskriptif dan digunakan untuk mengetahui kelayakan produk oleh 

responden. Kriteria kelayakan produk  dikembangkan dengan mengacu pada 

kriteria kelayakan media oleh BSNP yang dimodifikasi. 

1. Persentase kelayakan e-diagnostic test oleh responden dihitung dengan rumus 

sebagai berikut (Sudijono, 2009): 

  
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan e-diagnostic test 

f = jumlah skor rata-rata aspek penilaian 

n = jumlah skor maksimal aspek penilaian 

2. Kriteria penilaian skor rata-rata dan persentase angket respon siswa menurut 

Sudijono (2009) didasarkan pada Tabel 3.10 

Tabel 3.10 Kriteria Penilaian Angket Respon Siswa 

 

Rentang Persentase Kriteria 

85%  - 100% Sangat baik 

70%  -  84% Baik 

55%  -  69% Cukup baik 

40%  -  54% Kurang baik 

 

Berdasarkan kriteria penilaian pada Tabel 3.10, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa e-diagnostic test layak untuk digunakan apabila skor penilaian ≥ 70%.  
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3.7.3.2 Uji Keefektifan E-Diagnostic Test 

Keektifan produk ini dinilai dari ketercapaian produk dalam 

menggambarkan keadaan (kondisi) siswa yang sebenarnya. Pada uji keefektifan 

ini dilakukan uji normalitas dan uji korelasi nilai ulangan harian siswa dengan 

nilai yang didapat dari e-diagnostic test. 

3.7.3.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas pada analisis data akhir digunakan untuk mengetahui 

apakah data nilai ulangan harian (UH) dan nilai e-diagnostic test (EDT) 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan yaitu: 

 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Uji yang dipakai adalah uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov untuk 

Statistik Non Parametris. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 

membuka file nilai UH dan EDT siswa; (2) klik Analyze  Nonparametric Test 

 1-Sample K-S; (3) klik dan masukan nilai ke Test Variable List; (4) klik OK 

Hasil uji normalitas data dengan bantuan SPSS version 18  pada taraf 

intensitas 5% menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga nilai UH 

dan nilai EDT siswa berdistribusi normal. Rincian hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada Lampiran 12. 

3.7.3.2.2  Uji Korelasi 

Uji korelasi pada analisis data akhir digunakan untuk mengetahui 

keefektifan e-diagnostic test dalam menggambarkan kondisi siswa yang 
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sebenarnya yang ditunjukkan dengan seberapa kuat hubungan antara nilai UH dan 

nilai EDT siswa. Hipotesis yang diajukan yaitu: 

H0: hubungan antara nilai UH dan nilai EDT lemah 

H1: hubungan antara nilai UH dan nilai EDT tidak lemah 

Setelah didapati kondisi data nilai UH dan nilai EDT berdistribusi normal, 

maka uji lanjutan yang dipakai untuk mengetahui korelasi antara nilai UH dan 

nilai EDT adalah uji Korelasi Pearson. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: (1) membuka file nilai UH dan EDT siswa; (2) klik Analyze  Correlate 

 Bivariate; (3) pindahkan NILAI_UH dan NILAI_EDT ke kotak Variables; (4) 

Pada Correlation Coefficients, klik Pearson; (5)  klik OK 

Tabel 3.11 Interpretasi Koefisien Korelasi (Nisfiannoor, 2009) 

Koefisien Tingkat hubungan 

0,00 - 0,19 

0,20 - 0,39 

0,40 - 0,59 

0,60 - 0,79 

0,80 - 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Hasil uji Korelasi Pearson data dengan bantuan SPSS version 18  pada 

taraf intensitas 5% menunjukkan bahwa nilai UH dan nilai EDT yang diperoleh 

siswa berkorelasi sebesar 0,864 dengan kriteria sangat kuat, sehingga H0 diterima 

dan H1 ditolak. Rincian hasil uji korelasi dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3.7.3.3 Profil Pemahaman Konsep 

Setelah produk dinyatakan layak dan efektif dilakukan analisis profil 

pemahaman konsep siswa. Analisis profil pemahamanan konsep siswa didasarkan 

pada perolehan skor siswa pada masing-masing indikator pembelajaran yang ada 

pada e-diagnostic test. Ketika siswa memperoleh skor  ≥  70 pada suatu indikator, 

maka diindikasikan siswa telah memahami suatu indikator, sedangkan ketika skor 
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siswa   <  70 maka diindikasikan siswa belum memahami indikator tersebut. Batas 

nilai 70 ini dipilih berdasarkan hasil konsultasi peneliti dengan pihak sekolah 

dengan meninjau batas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran 

Fisika yang ada di sekolah, yakni 70. Berdasarkan output hasil implementasi e-

diagnostic test, diketahui kemampuan masing-masing siswa pada tiap-tiap 

indikator. Selanjutnya diulas mengenai profil pemahaman konsep yang dialami 

oleh siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat kelayakan e-diagnostic test oleh pakar instrumen, pakar media, dan 

siswa memiliki rata-rata perolehan skor > 80%, sehingga e-diagnostic test 

dikategorikan sangat layak. 

2. Hasil uji korelasi antara nilai ulangan harian dan nilai e-diagnostic test 

siswa diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kedua nilai saling 

berkorelasi secara positif sebesar 0,86 dengan kriteria sangat kuat, sehingga 

e-diagnostic test dikategorikan efektif.  

3. E-diagnostic test dapat digunakan untuk mengidentifikasi profil kelemahan 

pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan Fluida Statis. Profil 

kelemahan pemahaman konsep siswa yang terdeteksi dengan meninjau 

jawaban yang diinput siswa pada e-diagnostic test, diantaranya: (1) siswa 

masih kesulitan dalam memahami makna dari sebanding dan berbanding 

terbalik pada suatu formulasi,  (2) siswa menganggap luas penampang 

berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis, (3) siswa menganggap bentuk 

bejana dan banyaknya zat cair di dalam bejana berpengaruh terhadap 

tekanan hidrostatis, (4) siswa menganggap kedalaman benda yang melayang 

di dalam fluida berpengaruh terhadap gaya apung yang dimiliki benda. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyarankan: 

1. Perlu dikembangkan tes diagnostik serupa untuk menguji pemahaman 

konsep siswa pada pokok bahasan yang lain agar siswa lebih siap dalam 

menghadapi ulangan harian ketika kelemahan pemahaman konsepnya sudah 

terdeteksi. 

2. Perlu dikembangkan menu e-diagnostic test untuk guru, sebab setiap guru 

belum tentu mengerti bahasa pemrograman dan dapat menjadi admin. 

3. Perlu dikembangkan manajemen penyimpanan jawaban siswa pada e-

diagnostic test serupa yang bisa mengantisipasi kondisi khusus, seperti: 

listrik mati agar lebih efisien dalam waktu dan proses pengerjaan soal. 
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STRUKTUR DATABASE E-DIAGNOSTIC TEST 
Lampiran 1 
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INTERFACE E-DIAGNOSTIC TEST 
 

 

 Interface halaman depan untuk pengunjung 

 

 
 

 Interface untuk login admin atau siswa 

 

 
 

Lampiran  2 
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 Interface untuk admin: 

 

 
- mengatur waktu soal dapat mulai dikerjakan 

 

 
 

 

 

- mengelola data siswa 
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- mengelola data soal 

 

 
 

 

 

 

- mengelola data feedback 
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- mengelola data indikator 

 

 
 

 

 

 

- meninjau statistik nilai siswa 
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- statistik nilai siswa tiap kelas 

 

 
 

 

 

 

- statistik nilai siswa tiap indikator 
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 Interface untuk siswa: 

 

 
- mengikuti tes diagnostik online  

 

 
 

 

 

- mengerjakan tes diagnostik online  
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- meninjau letak pemahaman konsep siswa 

 

 
 

 

 

 

- mengetahui kunci jawaban dan feedback yang diperoleh 
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SILABUS 
Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : XI/2 

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

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

 

2.1 Menerapkan 

konsepdan prinsip 

mekanika klasik 

sistem kontinu 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

 

 

2.2Menganalisis 

hukum-hukum 

yang berhubungan 

dengan fluida 

statik dan dinamik 

serta 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

 

Fluida statik 

 

Fluida dinamik 

 

 Menerapkan konsep tekanan 

hidrostatis, prinsip hukum 

Archimedes dan hukum Pascall 

melalui percobaan 

 Melakukan percobaan tentang 

tegangan permukaan,kapilaritas, 

dan gesekan fluida (viskositas) 

 Mendiskusikan penerapan kosep 

dan prisip fluida statis dalam 

pemecahan masalah 

 Membuat alat peraga atau 

demonstrasi penerapan hukum 

Archimedes dan/atau hukum 

Pascall secara berkelompok 

 Mendiskusikan karakteristik 

fluida ideal, asas kontinuitas, dan 

asas Bernoulli dan penerapannya 

secara klasikal dalam 

memecahkan masalah 

 Membuat alat peraga atau 

demonstrasi penerapan asas 

Bernoulli secara berkelompok 

 

 Memformulasikan hukum 

dasar  fluida statik  

 Menerapkan hukum dasar 

fluida statik pada masalah 

fisika sehari-hari 

 Memformulasikan hukum 

dasar fluida dinamik 

 Menerapkan hukum dasar 

fluida dinamik pada 

masalah fisika sehari-hari 

 

 

Penilaian kinerja 

(sikap dan 

praktik), hasil 

karya (produk), 

tes tertulis 

 

16 jam 

 

Sumber: Buku 

Fisika yang 

relevan 

 

Bahan: lembar 

kerja, hasil 

kerja siswa, 

bahan 

presentasi 

 

Alat: 

hidrometer, 

gelas ukur, 

neraca,  media 

presentasi 

Lampiran  3 
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ANALISIS MATERI POKOK FLUIDA 
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KISI-KISI, KUNCI SOAL, DAN RUBRIK PENILAIAN 

E-DIAGNOSTIC TEST 
 

 

1. Kisi-kisi soal dan Kunci Soal E-Diagnostc Test 

 

No. Indikator Soal 
No. 
Soal Kunci Jawaban  Kompetensi Kognitif 

1. Memahami konsep tekanan 
hidrostatik. 

1 D4 C2 

2 B1 C2 

3 B3 C4 

  

2. Memahami konsep paradoks 
hidrostatika. 

4 C1 C2 

5 C4 C2 

6 D3 C2 

  

3. Mengaplikasikan hukum 
utama hidrostatika pada 
kehidupan sehari-hari. 

7 A2 C3 

8 C2 C3 

9 C1 C3 

  

4. Menjelaskan konsep gaya 
apung. 

10 C4 C3 

11 D3 C3 

12 A1 C5 

  

5. Memahami fenomena 
mengapung, melayang, dan 
tenggelam. 

13 B3 C2 

14 D1 C4 

15 D2 C4 

16 A2 C4 

  

6. Menerapkan konsep hukum 
Archimedes dalam bidang 
teknologi. 

17 B3 C1 

18 B2 C2 

19 A2 C4 

  

7. Memahami konsep hukum 
Pascal. 

20 B1 C3 

21 D2 C3 

22 C1 C4 

  

8. Menerapkan konsep hukum 
Pascal dalam keseharian dan 
teknologi. 

23 B2 C1 

24 A2 C6 

25 C2 C4 

 

 

 

 

Lampiran  5 
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2. Rubrik Penilaian 

 

No. Kategori Kondisi Tipe Respon Skor 

1 Tidak memahami 

konsep 

Misunderstanding Jawaban salah dan 

alasan salah 

0 

2 Kurang memahami 

konsep 

Instrumental 

Understanding 

- Jawaban salah 

dan alasan benar 

- Jawaban benar 

dan alasan salah 

1 

 

1 

3 Memahami konsep Relational 

Understanding 

Jawaban benar dan 

alasan benar 

2 

 

 

      
           

             
 × 100  
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SOAL E-DIAGNOSTIC TEST 

Mata Pelajaran   : Fisika 

Sekolah   : SMA N 9 Semarang 

Materi    : Fluida Statis 

Alokasi waktu  : 75 menit 

 

Petunjuk Mengerjakan: 

Soal terdiri dari PILIHAN JAWABAN dan PILIHAN ALASAN. Pilihlah opsi A, B, C, atau 

D, dan 1, 2, 3, atau 4, yang kamu anggap benar. Contoh: Klik A kemudian klik 3. 

 

1. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

Apabila pipa U diisi dengan dua zat cair yang memiliki massa jenis berbeda, maka 

pernyataan di bawah ini yang benar adalah.... 

a. tekanan hidrostatis pada titik A=B dan C=D 

b. tekanan hidrostatis pada titik A = B = C, dengan titik A, B, dan C ≠ D 

c. tekanan hidrostatis pada titik A = C, dan B = D 

d. tekanan hidrostatis pada titik A = B dan C ≠ D 

i. Tekanan hidrostatis hanya bergantung pada massa jenis fluida. 

ii. Tekanan hidrostatis hanya bergantung pada kedalaman titik di dalam 

fluida. 

iii. Tekanan hidrostatis hanya bergantung pada percepatan gravitasi yang 

dialami ttik di dalam fluida. 

iv. Tekanan hidrostatis bergantung pada massa jenis fluida, percepatan 

gravitasi yang dialami titik, dan kedalaman titik di dalam fluida.  

 

2. Tekanan pada bagian dasar gelas yang diisi 100 ml air  (ρ=1000 kg/m
3
) adalah P. Air 

tersebut dibuang dan gelas diisi dengan 100ml etil alkohol (ρ=806 kg/m
3
). Jadi 

tekanan pada bagian dasar gelas akan menjadi.... 

a. lebih besar dari P 

b. lebih kecil dari P 

c. sama dengan P 

d. tidak tahu 

i. Karena massa jenis alkohol lebih kecil 
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ii. Karena tertarik oleh molekul-moleku alkohol 

iii. Karena percepatan gravitasi alkohol lebih kecil 

iv. Karena gaya angkat alkohol besar 

 

3. Massa jenis minyak, air, dan raksa berturut-turut adalah 0,8 g/cm
3
, 1 g/cm

3
, dan 13,6 

g/cm
3
. Jika terjadi keadaan seperti pada gambar berikut, 

 
maka perbandingan tinggi permukaan antara minyak dan air pada tekanan 1 atm 

adalah.... 

a. 4 : 5 

b. 5 : 4 

c. 16 : 25 

d. 25 : 16 

i. Perbandingan ketinggian zat cair pada keadaan di atas sebanding dengan 

perbandingan massa jenisnya. 

ii. Perbandingan ketinggian zat cair pada keadaan di atas sebanding dengan 

perbandingan kuadrat massa jenisnya. 

iii. Perbandingan ketinggian zat cair pada keadaan di atas berbanding terbalik 

dengan perbandingan massa jenisnya. 

iv. Perbandingan ketinggian zat cair pada keadaan di atas berbanding terbalik 

dengan perbandingan kuadrat massa jenisnya. 

 

4. Berikut ini merupakan gambar bejana berhubungan yang berisi air. 

 
Urutan titik-titik dengan tekanan hidrostatis terbesar ke yang terkecil adalah.... 

a. P, R, S, T 

b. P, S, R, T 

c. T, S, R, P 

d. semua jawaban salah 

i. Semakin jauh kedalaman suatu titik dari permukaan fluida, maka semakin 

besar tekanan hidrostatisnya. 

ii. Semakin jauh kedalaman suatu titik dari permukaan fluida, maka semakin 

kecil tekanan hidrostatisnya. 
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iii. Semakin dekat kedalaman suatu titik dari permukaan fluida, maka 

semakin besar tekanan hidrostatisnya. 

iv. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh kedalaman titik dalam fluida. 

 

5. Gambar berikut menunjukkan tiga buah wadah terbuka yang mempunyai bentuk 

berbeda tetapi luas alasnya sama. Ketiganya diisi air sampai ketinggian yang sama 

(lihat gambar).  

 
Hubungan tekanan hidrostatis yang dialami titik-titik pada bejana di atas adalah.... 

a.          

b.          

c.          

d.          

i. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada luas penampang bejana 

ii. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada bentuk bejana 

iii. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada banyaknya zat cair dalam 

bejana 

iv. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman titik dalam 

bejana 

 

6. Berikut merupakan gambar dari beberapa bejana yang diisi oleh zat cair sejenis. 

 
Tekanan hidrostatis terbesar ditunjukkan oleh titik pada huruf.... 

a. B 

b. C 

c. D 

d. Semua jawaban salah 

i. Tekanan hidrostatis pada suatu bejana bergantung pada banyaknya zat cair 

di dalam bejana. 

ii. Tekanan hidrostatis pada suatu bejana bergantung pada luas penampang 

pada dasar bejana. 

iii. Tekanan hidrostatis pada suatu bejana bergantung pada kedalaman titik di 

dalam bejana. 
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iv. Tekanan hidrostatis pada suatu bejana bergantung pada luas penampang 

pada permukaan bejana. 

 

7. Semakin dalam seseorang menyelam, maka.... 

a. semakin besar tekanan hidrostatik yang dialaminya 

b. semakin kecil tekanan hidrostatik yang dialaminya 

c. semakin besar gaya Archimedes yang dialaminya 

d. semakin kecilgaya gravitasi yang dialaminya 

i. Karena gaya gravitasi di dalam zat cair yang sama tergantung pada 

kedalamannya saja.  

ii. Karena tekanan di dalam zat cair yang sama tergantung pada 

kedalamannya saja.  

iii. Karena gaya Archimedes di dalam zat cair yang sama tergantung pada 

kedalamannya saja.  

iv. Karena tekanan di dalam zat cair yang sama tergantung pada kedalaman 

dan gaya Archimedesnya.  

 

8.  Perhatikan fenomena yang terjadi pada alat Hartl berikut. 

 
Ketika corong yang ditutup dengan karet lentur dicelupkan ke dalam zat cair, ternyata 

semakin dalam corong dicelupkan, semakin besar pula perbedaan tinggi zat cair pada 

ujung pipa U (lihat gambar). Jadi dapat dijelaskan bahwa.... 

a. makin dalam zat cair makin kecil tekanannya 

b. makin dalam zat cair makin besar massa jenisnya 

c. makin dalam zat cair makin besar tekanannya 

d. makin dalam zat cair makin kecil massa jenisnya 

i. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda yang tercelup di dalam fluida 

berbanding terbalik dengan kedalamannya. 

ii. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda yang tercelup di dalam fluida 

sebanding dengan kedalamannya. 

iii. Massa jenis yang dialami oleh benda yang tercelup di dalam fluida 

berbanding terbalik dengan kedalamannya. 

iv. Massa jenis yang dialami oleh benda yang tercelup di dalam fluida 

sebanding dengan kedalamannya. 

 

9. Apabila kita mengamati sebuah bendungan, maka akan kita dapati bahwa bagian 

dasar bendungan selalu lebih tebal dibandingkan dengan bagian lain yang ada pada 

bendungan, hal ini dibuat karena.... 
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a. semakin dalam suatu bendungan maka gaya gravitasi fluidanya akan semakin 

besar 

b. semakin dalam suatu bendungan maka gaya gravitasi fluidanya akan semakin 

kecil 

c. semakin dalam suatu bendungan maka tekanan fluidanya akan semakin besar 

d. semakin dalam suatu bendungan maka tekanan fluidanyaakan semakin kecil 

i. Tekanan hidrostatis di dalam fluida berbanding lurus dengan 

kedalamannya. 

ii. Tekanan hidrostatis di dalam fluida berbanding terbalik dengan 

kedalamannya. 

iii. Gaya gravitasi di dalam fluida berbanding lurus dengan kedalamannya. 

iv. Gaya gravitasi di dalam fluida berbanding terbalik dengan kedalamannya. 

 

10. Sebuah apel melayang tepat di bawah permukaan air. Apel itu kemudian dipindahkan 

ke titik yang lebih dalam (lihat gambar).  

 
Perbandingan gaya tekan ke atas yang diterima apel dari keadaan A ke keadaan B 

adalah.... 

 

a. lebih besar 

b. lebih kecil 

c. sama 

d. tidak dapat ditentukan 

i. Untuk benda yang tenggelam seluruhnya, gaya apung bergantung pada 

berat jenis benda. 

ii. Untuk benda yang tenggelam seluruhnya, gaya apung bergantung pada 

berat jenis fluida. 

iii. Untuk benda yang tenggelam seluruhnya, gaya apung bergantung pada 

kedalamannya. 

iv. Untuk benda yang tenggelam seluruhnya, gaya apung tidak bergantung 

pada kedalamannya. 

 

11. Tiga buah perahu identik A, B, dan C mengapung di permukaan rawa yang berbeda. 

Perahu A mengapung di permukaan air rawa yang dangkal, perahu B mengapung di 

permukaan air rawa yang dalam, sedangkan perahu C mengapung di permukaan air 

rawa yang sangat dalam. Perahu yang lebih mudah mengapung adalah.... 

a. perahu A 

b. perahu B 
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c. perahu C 

d. sama saja 

i. Karena semakin dalam permukaan rawa, gaya apungnya semakin besar. 

ii. Karena semakin dalam permukaan rawa, gaya apungnya semakin kecil. 

iii. Karena gaya apung tidak bergantung pada kedalaman air. 

iv. Karena gaya apung hanya bergantung pada massa jenis fluidanya. 

 

12. Grafik di bawah ini yang menunjukkan hubungan gaya tekan ke atas dengan 

kedalaman benda adalah…. 

a.  

 
 

b.  

   
 

c.  

 
 

 

d.  

  
 

i. Gaya tekan ke atas yang diberikan oleh suatu fluida tidak bergantung pada 

kedalaman benda di dalam fluida. 

ii. Gaya tekan ke atas yang diberikan oleh suatu fluida meningkat seiring 

dengan kedalaman benda di dalam fluida. 
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iii. Gaya tekan ke atas yang diberikan oleh suatu fluida menurun seiring 

dengan kedalaman benda di dalam fluida. 

iv. Gaya tekan ke atas yang diberikan oleh suatu fluida akan selalu konstan 

hinggabatas kedalaman tertentu danakan menurun ketika melewati 

ambang batas kedalamannya. 

 

13. Sebuah kantong plastik berisi penuh air bermassa 1 kg dimasukkan ke dalam danau 

yang massa jenisnya 1g/cm
3
. Kondisi kantong plastik berisi penuh air tersebut akan.... 

a. tenggelam 

b. melayang 

c. terapung 

d. semua jawaban salah 

i. Karena massa jenis kantong plastik berisi air < massa jenis danau 

ii. Karena massa jenis kantong plastik berisi air > massa jenis danau 

iii. Karena massa jenis kantong plastik berisi air = massa jenis danau 

iv. Karena massa jenis danau tidak berpengaruh terhadap kondisi kantong 

plastik berisi air.  

 

14. Ketika jam istirahat, Ani, Budi, dan Caca membeli segelas jus jambu di kantin dengan 

komposisi seperti pada gambar berikut. 

 
Jika ketinggian akhir jus jambu milik Ani, Budi, dan Caca di dalam gelas sama, maka 

ketika es melebur, jus jambu yang tidak akan tumpah adalah milik.... 

a. Ani 

b. Budi 

c. Caca 

d. Semua jawaban benar 

i. Volume es > volume air, sehingga ketika es melebur, es akan berubah 

menjadi air yang beratnya = berat air yang dipindahkan. 

ii. Volume es > volume air, sehingga ketika es melebur, es akan berubah 

menjadi air yang beratnya > berat air yang dipindahkan. 

iii. Volume es < volume air, sehingga ketika es melebur, es akan berubah 

menjadi air yang beratnya = berat air yang dipindahkan. 

iv. Volume es < volume air, sehingga ketika es melebur, es akan berubah 

menjadi air yang beratnya < berat air yang dipindahkan. 
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15. Sebuah kubus melayang di dalam air. Apabila kubus tersebut dimampatkan sehingga 

sisi-sisinya menjadi setengah dari sisi-sisi semula, maka massa jenis kubus sekarang 

sama dengan.... 

a. setengah kali massa jenis air 

b. dua kali massa jenis air 

c. empat kali massa jenis air 

d. delapan kali massa jenis air 

i. Karena kubus melayang, maka massa jenis kubus = massa jenis air, 

sehingga    sebanding dengan pangkat tiga sisi-sisinya. 

ii. Karena kubus melayang, maka massa jenis kubus = massa jenis air, 

sehingga    berbanding terbalik dengan pangkat tiga sisi-sisinya. 

iii. Karena kubus melayang, maka massa jenis kubus = massa jenis air, 

sehingga    sebanding dengan kuadrat sisi-sisinya. 

iv. Karena kubus melayang, maka massa jenis kubus = massa jenis air, 

sehingga    berbanding terbalik dengan kuadrat sisi-sisinya. 

 

16. Zat cair A dan B masing-masing memiliki massa jenis 1 g/cm
3
 dan 800 kg/m

3
. Jika 

suatu benda yang massa jenisnya 900 kg/m
3
dimasukkan ke dalam kedua zat tersebut 

secara bergantian, maka akan terjadi.... 

a. benda terapung pada zat A dan tenggelam pada zat B 

b. benda terapung pada zat B dan tenggelam pada zat A 

c. benda terapung dalam kedua zat tersebut 

d. benda tenggelam dalam kedua zat tersebut 

i. Karena massa jenis zat cair A > massa jenis benda dan massa jenis zat cair 

B < massa jenis benda 

ii. Karena massa jenis zat cair A < massa jenis benda dan massa jenis zat cair 

B > massa jenis benda 

iii. Karena massa jenis zat cair A dan B > massa jenis benda 

iv. Karena massa jenis zat cair A dan B < massa jenis benda 

 

17. Sebuah kapal selam dapat melayang di lautan hingga batas kedalaman tertentu. Kapal 

selam bekerja berdasarkan prinsip..... 

a. Pascal 

b. Archimedes 

c. Boyle 

d. Bejana berhubungan 

i. Kapal selam dapat melayang di lautan ketika massa jenis dari keseluruhan 

kapal selam < massa jenis air laut. 

ii. Kapal selam dapat melayang di lautan ketika tekanan dari keseluruhan 

kapal selam < tekanan air laut. 

iii. Kapal selam dapat melayang di lautan ketika massa jenis dari keseluruhan 

kapal selam = massa jenis air laut. 

iv. Kapal selam dapat melayang di lautan ketika tekanan dari keseluruhan 

kapal selam = tekanan air laut. 
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18. Suatu balon gas sering digunakan sebagai balon cuaca. Di permukaan bumi, balon ini 

diisi sebagian dengan helium sedemikian rupa sehingga gaya ke atas mampu 

menaikkan balon. Penerbangan balon gas didasarkan pada prinsip....... 

a. Pascal 

b. Archimedes 

c. Utama hidrostatika 

d. Boyle 

i. Balon gas dapat terangkat jika tekanan dari keseluruhan balon gas tersebut 

< tekanan udara.  

ii. Balon gas dapat terangkat jika massa jenis dari keseluruhan balon gas 

tersebut < massa jenis udara. 

iii. Balon gas dapat terangkat jika tekanan dari keseluruhan balon gas tersebut 

> tekanan udara.  

iv. Balon gas dapat terangkat jika massa jenis dari keseluruhan balon gas 

tersebut > massa jenis udara.  

 

19. Dua buah kapal identik berlayar pada kedalaman yang sama. Kapal A berlayar di 

sungai sedangkan kapal B berlayar di laut. Pernyataan berikut yang benar adalah.... 

a. ketika berlayar, bagian bawah kapal A akan tenggelam lebih dalam daripada 

kapal B 

b. ketika berlayar, bagian bawah kapal B akan tenggelam lebih dalam daripada 

kapal A 

c. ketika berlayar, bagian bawah kapal A akan tenggelam dengan kedalaman 

yang sama dengan kapal B 

d. semua pernyataan salah 

i. Pada kedalaman yang sama, kerapatan air sungai akan lebih besar 

dibandingkan dengan air laut. 

ii. Pada kedalaman yang sama, kerapatan air sungai akan lebih kecil 

dibandingkan dengan air laut. 

iii. Pada kedalaman yang sama, tekanan oleh air sungai akan lebih besar 

dibandingkan dengan air laut. 

iv. Pada kedalaman yang sama, tekanan oleh air sungai akan lebih kecil 

dibandingkan dengan air laut. 

 

 

 

 

 

 

 

20. Perhatikan gambar berikut. 
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Untuk memperbesar gaya yang bekerja pada F2, maka yang mungkin untuk dilakukan 

adalah.... 

a. memperkecil gaya F1 

b. memperbesar gaya F1 

c. memperkecil hambatan pada luas penampang A2 

d. memperbesar hambatan luas penampang A2 

i. Gaya yang dihasilkan sebanding dengan dengan tekanan yang diberikan. 

ii. Gaya yang dihasilkan berbanding terbalik dengan dengan tekanan yang 

diberikan. 

iii. Gaya yang dihasilkan sebanding dengan hambatan luas penampangnya. 

iv. Gaya yang dihasilkan berbanding terbalik dengan hambatan luas 

penampangnya. 

 

21. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang 10 cm
2
 dan 500 cm

2
, dan gaya 

yang diberikan pada luas penampang yang kecil adalah 5 N (berat dan gesekan 

diabaikan), maka agar pengisap tetap seimbang, beban yang harus diberikan pada luas 

penampang besar adalah sebesar.... 

a. 0,1 N 

b. 10 N 

c. 250 N 

d. 1000 N 

i. Karena pada kasus ini,              

 

ii. Karena pada kasus ini,       
  

  
     

 

iii. Karena pada kasus ini,     
  

  
     

 

iv. Karena pada kasus ini,     
  

         
 

 

22. Perangkat kerja berikut terdiri dari tabung yang diberi lubang dengan diameter yang 

sama, piston yang bekerja sebagai penghisap, dan tangkai piston yang bekerja sebagai 

pendorong. 
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Ketika tabung tersebut diisi penuh dengan zat cair, lubang-lubang dalam keadaan 

tertutup. Saat piston diberi gaya tekan melalui tangkai piston, maka.... 

a. zat cair akan memancar keluar melalui lubang dengan kecepatan yang 

berbeda, bergantung pada arah pancarannya 

b. zat cair akan memancar keluar melalui lubang dengan kecepatan yang 

berbeda, bergantung pada sudut yang dibentuk antara piston dengan lubang 

c. zat cair akan memancar keluar melalui lubang dengan kecepatan yang sama 

d. zat cair akan memancar keluar melalui lubang dengan kecepatan yang 

berbeda, bergantung pada kedalamannya 

i. Di dalam ruang tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ke segala 

arah. 

ii. Di dalam ruang tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ketika 

berada pada kedalaman yang sama. 

iii. Di dalam ruang tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ketika 

berada pada arah yang sama. 

iv. Di dalam ruang tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ketika sudut 

yang dibentuk antara piston dengan lubang sama. 

 

23. Alat pengangkat mobil bekerja berdasarkan prisip.... 

a. Archimedes 

b. Pascal 

c. Boyle 

d. Bejana berhubungan 

i. Pemberian gaya kecil pada luas penampang yang besar akan 

menghasilkan gaya yang besar pada luas penampang yang kecil. 

ii. Pemberian gaya kecil pada luas penampang yang kecil akan menghasilkan 

gaya yang besar pada luas penampang yang besar. 

iii. Pemberian gaya kecil pada luas penampang yang besar akan 

menghasilkan hambatan yang besar pada luas penampang yang kecil. 

iv. Pemberian gaya kecil pada luas penampang yang kecil akan menghasilkan 

hambatan yang besar pada luas penampang yang besar. 
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24. Sebuah bejana yang penuh dengan air tertutup oleh dua silinder yang berbeda ukuran 

(lihat gambar). 

 
Silinder kiri dibebani balok A yang bermassa mA dan silinder kanan dibebani balok B 

yang bermassa mB. Jika RB = 2 RA (gesekan diabaikan), maka dalam keadaan diam 

berlaku.... 

a.     
  

 
 

b.     
  

 
 

c. mA = 2 mB 

d. mA = 4mB 

i. Karena  pada kasus ini,    
  

  
     

 

ii. Karena pada kasus ini,
  

  
    

  

  
  

 

iii. Karena pada kasus ini,     
  

  
     

 

iv. Karena pada kasus ini,     
  

 

  
      

 

25. Kempa hidrolik memiliki perbandingan diameter penghisap 1:40. Apabila pada 

penghisap besar dimuati mobil 32.000N, agar setimbang pada penghisap kecil diberi 

gaya sebesar.... 

a. 10N 

b. 15N 

c. 20N 

d. 25N 

i. Gaya yang bekerja pada penghisap kecil sebanding dengan diameter 

kuadratnya dan berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada 

penghisap besar. 

ii. Gaya yang bekerja pada penghisap kecil sebanding dengan diameter 

kuadratnya dan sebanding pula dengan gaya yang bekerja pada penghisap 

besar. 

iii. Gaya yang bekerja pada penghisap kecil berbanding terbalik dengan 

diameter kuadratnya dan sebanding dengan gaya yang bekerja pada 

penghisap besar. 

iv. Gaya yang bekerja pada penghisap kecil berbanding terbalik dengan 

diameter kuadratnya dan berbanding terbalik pula dengan gaya yang 

bekerja pada penghisap besar. 
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PERUBAHAN NOMOR SOAL E-DIAGNOSTIC TEST 

 

 

No. Indikator Soal 
Nomor Soal 

(Tahap Ujicoba) 
Nomor Soal 

(Tahap Penelitian) 

1. Memahami konsep tekanan 
hidrostatik. 

1 1 

2 
 3 2 

2. Memahami konsep paradoks 
hidrostatika. 

4 3 

5 4 

6 5 

3. Mengaplikasikan hukum 
utama hidrostatika pada 
kehidupan sehari-hari. 

7 6 

8 7 

9 
 4. Menjelaskan konsep gaya 

apung. 
10 8 

11 9 

12 10 

5. Memahami fenomena 
mengapung, melayang, dan 
tenggelam. 

13 11 

14 12 

15 13 

16 14 

6. Menerapkan konsep hukum 
Archimedes dalam bidang 
teknologi. 

17 
 18 15 

19 
 7. Memahami konsep hukum 

Pascal. 
20 16 

21 
 22 17 

8. Menerapkan konsep hukum 
Pascal dalam keseharian dan 
teknologi. 

23 18 

24 19 

25 20 
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ANALISIS DATA AWAL  

 

 
 HASIL  UJI  NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 NILAI 

N 143 

Normal Parameters
a,b

 Mean 2,9888 

Std. Deviation ,14834 

Most Extreme Differences Absolute ,131 

Positive ,064 

Negative -,131 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,572 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 HASIL  UJI  HOMOGENITAS 

 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,686 3 139 ,173 

 

ANOVA 

NILAI 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,191 3 ,064 3,016 ,032 

Within Groups 2,934 139 ,021   

Total 3,124 142    
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ANALISIS RELIABILITAS, DAYA BEDA, TINGKAT 

KESUKARAN, DAN VALIDITAS BUTIR SOAL 
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ANALISIS DAYA PENGECOH SOAL 
 

No. 
Soal 

Opsi Total 
Siswa 

Kunci Jawaban 
A B C D i ii iii iv 

1 
18 8 1 16 1 3 0 39 

43 D Iv 
42% 19% 2% 37% 2% 7% 0% 91% 

2 
2 41 0 0 43 0 0 0 

43 B I 
5% 95% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

3 
3 27 13 0 15 6 20 2 

43 B Iii 
7% 63% 30% 0% 35% 14% 47% 5% 

4 
5 1 36 1 37 5 0 1 

43 C I 
12% 2% 84% 2% 86% 12% 0% 2% 

5 
3 20 18 2 14 5 7 17 

43 C Iv 
7% 47% 42% 5% 33% 12% 16% 40% 

6 
4 18 3 18 2 8 22 11 

43 D Iii 
9% 42% 7% 42% 5% 19% 51% 26% 

7 
34 2 4 3 5 31 5 2 

43 A Ii 
79% 5% 9% 7% 12% 72% 12% 5% 

8 
9 9 23 2 14 16 11 2 

43 C Ii 
21% 21% 53% 5% 33% 37% 26% 5% 

9 
0 1 37 5 28 11 3 1 

43 C I 
0% 2% 86% 12% 65% 26% 7% 2% 

10 
8 3 27 5 8 8 4 23 

43 C Iv 
19% 7% 63% 12% 19% 19% 9% 53% 

11 
2 3 13 25 13 2 21 7 

43 D Iii 
5% 7% 30% 58% 30% 5% 49% 16% 

12 
20 18 2 3 21 18 3 1 

43 A I 
47% 42% 5% 7% 49% 42% 7% 2% 

13 
13 15 14 1 9 12 21 1 

43 B Iii 
30% 35% 33% 2% 21% 28% 49% 2% 

14 
3 2 25 12 9 3 17 14 

43 D I 
7% 5% 58% 28% 21% 7% 40% 33% 

15 
24 5 4 10 20 14 7 0 

43 D Ii 
56% 12% 9% 23% 47% 33% 16% 0% 

16 
41 2 0 0 40 1 2 0 

43 A I 
95% 5% 0% 0% 93% 2% 5% 0% 

17 
0 43 0 0 7 0 33 3 

43 B Iii 
0% 100% 0% 0% 16% 0% 77% 7% 

18 
29 8 2 4 4 16 3 20 

43 B Ii 
67% 19% 5% 9% 9% 37% 7% 47% 
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No. 
Soal 

Opsi 
Total Siswa Kunci Jawaban 

A B C D i ii iii Iv 

19 
1 41 1 0 0 43 0 0 

43 A Ii 
2% 95% 2% 0% 0% 100% 0% 0% 

20 
3 29 9 2 24 5 2 12 

43 B I 
7% 67% 21% 5% 56% 12% 5% 28% 

21 
1 8 32 2 2 37 3 1 

43 C Ii 
2% 19% 74% 5% 5% 86% 7% 2% 

22 
3 11 27 2 39 2 1 1 

43 C I 
7% 26% 63% 5% 91% 5% 2% 2% 

23 
2 37 3 1 15 25 2 1 

43 B Ii 
5% 86% 7% 2% 35% 58% 5% 2% 

24 
10 18 6 9 10 24 7 2 

43 A Ii 
23% 42% 14% 21% 23% 56% 16% 5% 

25 
3 1 37 2 17 14 9 1 

43 C Ii 
7% 2% 86% 5% 40% 33% 21% 2% 
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i.  

 

 

PEROLEHAN SKOR E-DIAGNOSTIC TEST SISWA  

 

 
Kelas XI MIA 5 

 

No. 
Kode 
Siswa 

Poin pada indikator ke- 
Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-2-01 75 67 100 50 75 100 50 83 73 LULUS 

2 UC-2-02 75 17 25 0 75 50 50 83 48 TIDAK LULUS 

3 UC-2-03 25 0 100 100 38 0 75 50 50 TIDAK LULUS 

4 UC-2-04 75 17 100 67 38 50 50 100 60 TIDAK LULUS 

5 UC-2-05 50 17 25 83 25 100 100 83 55 TIDAK LULUS 

6 UC-2-06 50 67 100 33 63 100 100 83 70 LULUS 

7 UC-2-07 75 50 100 50 75 100 50 67 68 TIDAK LULUS 

8 UC-2-08 50 50 75 50 63 50 100 67 63 TIDAK LULUS 

9 UC-2-09 50 50 50 0 25 50 100 50 43 TIDAK LULUS 

10 UC-2-10 50 50 100 83 25 50 50 83 60 TIDAK LULUS 

11 UC-2-11 50 50 100 0 75 100 100 67 63 TIDAK LULUS 

12 UC-2-12 25 50 75 50 50 100 100 100 60 TIDAK LULUS 

13 UC-2-13 100 17 50 0 50 100 75 67 50 TIDAK LULUS 

14 UC-2-14 100 50 100 17 13 100 50 83 55 TIDAK LULUS 

15 UC-2-15 25 33 50 0 38 50 100 67 43 TIDAK LULUS 

16 UC-2-16 75 33 100 83 63 50 100 67 70 LULUS 

17 UC-2-17 75 33 50 0 13 100 75 100 48 TIDAK LULUS 

18 UC-2-18 50 50 50 67 38 100 100 67 60 TIDAK LULUS 

19 UC-2-19 50 33 100 67 25 50 100 17 50 TIDAK LULUS 

20 UC-2-20 100 50 100 0 25 50 50 67 50 TIDAK LULUS 

21 UC-2-21 50 50 25 83 38 100 100 67 60 TIDAK LULUS 

22 UC-2-22 50 33 50 67 38 100 50 83 55 TIDAK LULUS 

23 UC-2-23 50 17 25 83 25 50 100 67 50 TIDAK LULUS 

24 UC-2-24 25 33 100 0 25 50 50 100 45 TIDAK LULUS 

25 UC-2-25 75 17 75 67 25 50 100 83 58 TIDAK LULUS 

26 UC-2-26 75 50 25 67 50 100 75 67 60 TIDAK LULUS 

27 UC-2-27 50 67 25 0 50 50 100 67 50 TIDAK LULUS 
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i.  

 

 

JAWABAN SISWA PADA E-DIAGNOSTIC TEST 

 

 
KODE 

RESPONDEN 
NOMOR BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 

UC-02-01 B iv B iii C iii C iv A ii A ii C ii 

UC-02-02 D iv B i A ii C i A ii B ii A i 

UC-02-03 A ii B i A i A iii C i A ii C ii 

UC-02-04 C iv B iii A i C i B ii A ii C ii 

UC-02-05 D i B ii A i C i A ii B iv C iv 

UC-02-06 B i B iii C iii C iv A ii A ii C ii 

UC-02-07 D iv B i C iii C i B iv A ii C ii 

UC-02-08 B i B iii C iii C i A ii A iv C ii 

UC-02-09 B iv B iii A i C i A iv B ii A iv 

UC-02-10 B iv A iii C iii C i B iv A ii C ii 

UC-02-11 B iv B iii C iii A ii A ii C iv C ii 

UC-02-12 A iv B i C iii C i B ii A ii C ii 

UC-02-13 D iv B iii A iii A iii C i C iii C ii 

UC-02-14 D iv B iii C iii C i A ii A ii C ii 

UC-02-15 C iii B i C iii A iii C i A ii B iv 

UC-02-16 D iv B i C iii A iii C i A ii C ii 

UC-02-17 D iv B i A iii C i B ii B ii A ii 

UC-02-18 B i B iii C iii C i A ii A iv A ii 

UC-02-19 D i B i D i C i C i A ii C ii 

UC-02-20 D iv B iii C iii C i B iv A ii C ii 

UC-02-21 A ii B iii C iii C i A ii B ii A i 

UC-02-22 A ii B iii A iii C i C i B ii A ii 

UC-02-23 D iv D ii A ii C i C i B ii A i 

UC-02-24 A ii B i A iii C i A ii A ii C ii 

UC-02-25 B iv B iii A i C i B iv A iv C ii 

UC-02-26 A iv B iii C iii C i B ii B ii B iv 

UC-02-27 D iv D iv C ii C i D iii A iv B iv 

 

 

 

Keterangan: 

 = Misunderstanding 

= Instrumental Understanding 

= Relational Understanding 
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KODE 
RESPONDEN 

NOMOR BUTIR SOAL 

8 9 10 11 12 13 14 

UC-02-01 C iv D iv B ii B iii D i A iii A i 

UC-02-02 B iii C i C iii B iii C iv D ii A i 

UC-02-03 C iv D iii A i C i C iv A ii A i 

UC-02-04 C ii D iv A i C i C iv D i A i 

UC-02-05 C iv D iv A i B iii B iv C iii D iii 

UC-02-06 C ii D iv B iii B iii D iii B iv A i 

UC-02-07 C ii D iii B ii B iii C iv D ii A i 

UC-02-08 C ii D iv B i B iii D iii A iii A i 

UC-02-09 A iii C i B ii A ii C iv D i C iv 

UC-02-10 C ii D iii A i C i C iii D ii D iii 

UC-02-11 A iii C i B ii A ii C iv A ii A i 

UC-02-12 A iii C i B ii B iii C iv D ii A i 

UC-02-13 B iii A ii C iii B iii C iv A ii A ii 

UC-02-14 C iii C i B ii A i D iii A i C iv 

UC-02-15 A iii C i B ii B iii C iv A ii D iv 

UC-02-16 C iv D iv A i B iii C iv A ii A i 

UC-02-17 A iii C i B ii A ii D iii C iii D iv 

UC-02-18 C ii D iv A i B ii C iv B iii A i 

UC-02-19 C ii D iv A i C i D i B iii C iv 

UC-02-20 C ii D iv A i A i B iv D ii D iv 

UC-02-21 C ii D iii A i B iii C iii A ii D iv 

UC-02-22 C ii D iv A i B iii D iii C iii C iv 

UC-02-23 C iv D iv A i C i C iii D ii D iv 

UC-02-24 A iii C i B ii B iii C iv C iii C iv 

UC-02-25 C ii D iv A i C i C iv B iv A i 

UC-02-26 C ii D iv A i B iii D i B iv D iv 

UC-02-27 A iii C i B ii B iii C iii A i A i 

 

 

 

 

Keterangan: 

 = Misunderstanding 

= Instrumental Understanding 

= Relational Understanding 
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KODE 
RESPONDEN 

NOMOR BUTIR SOAL 

15 16 17 18 19 20 

UC-02-01 B ii B i D ii B ii A iii C ii 

UC-02-02 D ii C iv C i B ii D ii C ii 

UC-02-03 C i A i C i B ii B iv C i 

UC-02-04 B i B i D ii B ii A ii C ii 

UC-02-05 B ii B i C i B i A ii C ii 

UC-02-06 B ii B i C i B ii A iii C ii 

UC-02-07 B ii B i A iii B ii B i C ii 

UC-02-08 B i B i C i B ii B iv C ii 

UC-02-09 B i B i C i B i A ii A i 

UC-02-10 B i B i D ii B ii A ii C i 

UC-02-11 B i B iv C i B i A ii B iii 

UC-02-12 B ii B i C i B i A ii C ii 

UC-02-13 B ii B iv C i B ii A iv B ii 

UC-02-14 B ii B i D ii B i A ii C ii 

UC-02-15 B i B i C i B ii B i C ii 

UC-02-16 B i B i C i B ii D iv C ii 

UC-02-17 B ii A i C i B ii A ii C ii 

UC-02-18 B ii B i C i B i A ii C i 

UC-02-19 B i B i C i D i A iv A iv 

UC-02-20 B i B i D ii D i A ii C ii 

UC-02-21 B ii B i C i B i A ii C i 

UC-02-22 B ii B i B iii B i A ii C ii 

UC-02-23 B i B i C i B ii A ii D i 

UC-02-24 B i C iv C i B ii A ii C ii 

UC-02-25 B i B i C i B i A ii C ii 

UC-02-26 B ii B iv C i B ii B i C ii 

UC-02-27 A ii B i C i B ii D ii B ii 

 

 

 

 

Keterangan: 

 = Misunderstanding 

= Instrumental Understanding 

= Relational Understanding 
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v.  

 

 

ANALISIS DATA AKHIR  
 

 
 DAFTAR  NILAI  UH  DAN  NILAI  EDT  SISWA 

 
No. Kode  Siswa Nilai EDT Nilai UH 

1 UC-2-01 73 80 

2 UC-2-02 48 58 

3 UC-2-03 50 55 

4 UC-2-04 60 63 

5 UC-2-05 55 63 

6 UC-2-06 70 70 

7 UC-2-07 68 68 

8 UC-2-08 63 68 

9 UC-2-09 43 53 

10 UC-2-10 60 63 

11 UC-2-11 63 68 

12 UC-2-12 60 68 

13 UC-2-13 50 63 

14 UC-2-14 55 63 

15 UC-2-15 43 55 

16 UC-2-16 70 68 

17 UC-2-17 48 58 

18 UC-2-18 60 65 

19 UC-2-19 50 58 

20 UC-2-20 50 65 

21 UC-2-21 60 68 

22 UC-2-22 55 68 

23 UC-2-23 50 63 

24 UC-2-24 45 58 

25 UC-2-25 58 63 

26 UC-2-26 60 68 

27 UC-2-27 50 63 

RATA-RATA 56,19 63,81 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  13 



135 

 

 

 

 

 

 HASIL  UJI  NORMALITAS 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 NILAI 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 Mean 60,0000 

Std. Deviation 8,09146 

Most Extreme Differences Absolute ,126 

Positive ,095 

Negative -,126 

Kolmogorov-Smirnov Z ,926 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,357 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 HASIL  UJI  KORELASI NILAI UH DAN NILAI EDT 

 

Correlations 

 NILAI_EDT NILAI_UH 

NILAI_EDT Pearson Correlation 1 ,864
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 27 27 

NILAI_UH Pearson Correlation ,864
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 27 27 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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RUBRIK, KISI-KISI, DAN ANGKET RESPON SISWA 

 
 

 

1. KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA 

No. Aspek yang dinilai Nomor butir 

1. Tampilan e-diagnostic test 1,2 

2. Tata bahasa dan penyusunan kalimat 3 

3. Isi 4 

4. Pengoperasian 5,7,8 

5. Fungsi 6 

 

 

2. RUBRIK PENSKORAN 
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 RESPON SISWA PADA UJI KELAYAKAN PRODUK 
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i.  

 

 

REKAPITULASI ANGKET RESPON SISWA 

 

 
1. UJI KELAYAKAN PRODUK TAHAP 1  

Kelas XI MIA 2 

 

KODE 
RESPONDEN 

ASPEK KELAYAKAN 

Tampilan Bahasa Isi Pengoperasian Fungsi 

Skor % Skor % Skor % Skor % Skor % 

UC-1-01 8 100% 3 75% 3 75% 7 88% 8 100% 

UC-1-02 6 75% 2 50% 2 50% 5 63% 5 63% 

UC-1-03 8 100% 3 75% 4 100% 7 88% 8 100% 

UC-1-04 4 50% 3 75% 1 25% 5 63% 2 25% 

UC-1-05 2 25% 2 50% 2 50% 4 50% 4 50% 

UC-1-06 4 50% 3 75% 3 75% 4 50% 4 50% 

UC-1-07 8 100% 3 75% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-1-08 6 75% 3 75% 4 100% 7 88% 6 75% 

UC-1-09 8 100% 2 50% 4 100% 6 75% 8 100% 

UC-1-10 6 75% 3 75% 2 50% 4 50% 5 63% 

UC-1-11 6 75% 3 75% 2 50% 8 100% 6 75% 

UC-1-12 4 50% 2 50% 3 75% 3 38% 5 63% 

UC-1-13 6 75% 2 50% 3 75% 3 38% 4 50% 

UC-1-14 7 88% 4 100% 4 100% 3 38% 5 63% 

UC-1-15 8 100% 4 100% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-1-16 6 75% 3 75% 4 100% 8 100% 7 88% 

UC-1-17 8 100% 3 75% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-1-18 8 100% 4 100% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-1-19 7 88% 3 75% 4 100% 8 100% 7 88% 

UC-1-20 6 75% 4 100% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-1-21 6 75% 4 100% 4 100% 7 88% 7 88% 

UC-1-22 6 75% 3 75% 2 50% 4 50% 4 50% 

UC-1-23 4 50% 3 75% 2 50% 6 75% 8 100% 

UC-1-24 2 25% 3 75% 4 100% 6 75% 5 63% 

UC-1-25 8 100% 4 100% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-1-26 6 75% 3 75% 2 50% 3 38% 4 50% 

Rata-rata 6,08 76% 3,04 76% 3,19 80% 6,00 75% 6,15 77% 

Kategori Baik Baik Baik Baik Baik 
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2. UJI KELAYAKAN PRODUK TAHAP 2 

Kelas XI MIA 5 

 

KODE 
RESPONDEN 

ASPEK KELAYAKAN 

Tampilan Bahasa Isi Pengoperasian Fungsi 

Skor % Skor % Skor % Skor % Skor % 

UC-2-01 8 100% 4 100% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-2-02 6 75% 4 100% 3 75% 8 100% 8 100% 

UC-2-03 7 88% 4 100% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-2-04 7 88% 4 100% 4 100% 6 75% 6 75% 

UC-2-05 5 63% 2 50% 3 75% 6 75% 6 75% 

UC-2-06 8 100% 4 100% 4 100% 8 100% 7 88% 

UC-2-07 4 50% 2 50% 2 50% 4 50% 4 50% 

UC-2-08 6 75% 2 50% 2 50% 6 75% 6 75% 

UC-2-09 6 75% 3 75% 3 75% 6 75% 7 88% 

UC-2-10 7 88% 2 50% 3 75% 5 63% 6 75% 

UC-2-11 8 100% 4 100% 3 75% 8 100% 8 100% 

UC-2-12 6 75% 2 50% 2 50% 6 75% 8 100% 

UC-2-13 4 50% 2 50% 2 50% 6 75% 8 100% 

UC-2-14 5 63% 3 75% 4 100% 2 25% 5 63% 

UC-2-15 7 88% 3 75% 3 75% 6 75% 7 88% 

UC-2-16 7 88% 4 100% 4 100% 7 88% 8 100% 

UC-2-17 8 100% 4 100% 3 75% 7 88% 6 75% 

UC-2-18 8 100% 4 100% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-2-19 8 100% 4 100% 3 75% 8 100% 8 100% 

UC-2-20 8 100% 3 75% 3 75% 7 88% 7 88% 

UC-2-21 8 100% 4 100% 4 100% 7 88% 7 88% 

UC-2-22 8 100% 4 100% 4 100% 7 88% 8 100% 

UC-2-23 8 100% 3 75% 4 100% 8 100% 8 100% 

UC-2-24 8 100% 3 75% 4 100% 7 88% 8 100% 

UC-2-25 8 100% 3 75% 4 100% 7 88% 8 100% 

Rata-rata 6,92 87% 3,24 81% 3,32 83% 6,64 83% 7,12 89% 

Kategori Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik 
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RUBRIK, KISI-KISI, DAN ANGKET VALIDASI 

PAKAR EVALUASI 

 
 

 

1. KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI ALAT EVALUASI 

Aspek Kelayakan Deskripsi NomorButir Angket 

ISI 

Relevansi dengan tujuan 
pembelajaran 1 

Sistematis 5 

Kualitas butir soal 7 

KONSTRUK 

Interaktivitas 2 

Tingkat antisipasi kecurangan 6 

Kepraktisan 8 

BAHASA 

Kejelasan Isi 3 

Kemudahan untuk dipahami 
pengguna 

4 

 

2. RUBRIK PENILAIAN E-DIAGNOSTIC TEST FLUIDA STATIS 

OLEH PAKAR EVALUASI 

 

ASPEK KRITERIA SKOR 

A. ASPEK DESAIN PEMBELAJARAN     

1.  Relevansi tujuan pembelajaran 
dengan SK/KD/Indikator 

Soal-soal sesuai indikator yang ingin dicapai;    
Soal-soal memuat konsep pokok (inti) untuk 
mewakili fungsi diagnosa. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2.  Interaktivitas Mampu memberikan umpan balik atas 
tindakan yang dilakukan siswa (penskoran);                  
Mampu memberikan awardness 
(penghargaan) berupa pujian kesuksesan 
maupun motivasi dalam kegagalan. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3.  Kejelasan Isi Kejelasan batasan jawaban yang diharapkan; 
Rumusan kalimat soal sesuai EYD;                   
Tidak menggunakan bahasa setempat. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
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4.  Kemudahan untuk dipahami 
pengguna 

Gambar, animasi, atau video, jelas dan sesuai; 
Ilustrasi dan keterangan tambahan tidak 
mengganggu pemahaman;                          
Rumusan soal tidak menggunakan 
kata/kalimat yang dapat menimbulkan 
penafsiran ganda (ambigu). 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5.  Sistematis Memuat petunjuk yang jelas tentang 
prosedur pengerjaan soal;                                               
Memuat pedoman/rubrik penskoran yang 
jelas. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

6.  Tiangkat antisipasi kecurangan Urutan pilihan jawaban tiap testee disajikan 
acak; Terdapat timer yang mempersempit 
ruang gerak testee untuk bekerja sama. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

7.  Kualitas soal Soal-soal yang disajikan menampilkan bidang 
kajian Fisika SMA;                             
Membangkitkan pandangan siswa dalam 
kaitan soal dengan kehidupan sehari-hari 
(kontekstual);                                                 
Mencakup berbagai aspek kognitif (C1-C6). 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

8.  Kepraktisan  Mudah dilaksanakan;         Mudah 
pemeriksaannya;                                  Mudah 
rekapitulasinya;                                    Efisien 
waktu dan tenaga. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
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RUBRIK, KISI-KISI, DAN ANGKET VALIDASI 

PAKAR MEDIA 
 

 

1. KISI-KISI INSTRUMEN VALIDASI MEDIA 

Aspek Kelayakan Deskripsi No. Butir Instrumen 

REKAYASA PERANGKAT 

Maintenable 1 

Usabilitas 2 

Kompatibilitas 3 

Reusable 4 

KOMUNIKASI VISUAL 

Komunikatif 5 

Ilustratif 6 

Visual 7 

 

 

2. RUBRIK PENILAIAN E-DIAGNOSTIC TEST FLUIDA STATIS 

OLEH AHLI MEDIA 

 

ASPEK KRITERIA SKOR 

A.  ASPEK PERANGKAT LUNAK 

1.  Maintenable (dapat 
dipelihara/dikelola 
dengan mudah) 

Perawatan tidak membutuhkan cara yang khusus; 
Perawatan tidak membutuhkan biaya yang tinggi; 
Perawatan tidak membutuhkan spesialis/tenaga 
ahli. 

4 

Bila dua aspek terpenuhi 3 

Bila satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2.  Usabilitas (mudah 
digunakan dan 
sederhana 
pengoperasiannya) 

Program/player mudah dioperasikan; 
Program/player mudah didapat;                            
Tidak membutuhkan ahli/spesialis dalam 
pengoperasiannya. 

4 

Bila dua aspek terpenuhi 3 

Bila satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3.  Kompatibilitas (dapat 
diinstalasi / dijalankan di 
berbagai harware dan 
software yang ada) 

Tidak memerlukan player khusus untuk 
pengoperasian;                                                      
Hardware dan software support dengan perangkat 
komputer standar;                                                                
Apabila menggunakan player khusus mudah 
ditemukan. 

4 

Bila dua aspek terpenuhi 3 

Bila satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

Lampiran  17 



146 

 

 

 

  

4.  Reusable (sebagian / 
seluruh produk dapat 
dimanfaatkan kembali 
untuk mengembangkan 
soal lain 

Seluruh produk dapat dimanfaatkan kembali;                                
Produk dapat diedit dengan cara yang sederhana 
untuk disesuaikan dengan kondisi;                                                                                             
Sebagian produk dapat dimanfaatkan kembali. 

4 

Bila dua aspek terpenuhi 3 

Bila satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

B.  ASPEK KOMUNIKASI VISUAL 

5.  Komunikatif (sesuai 
sasaran dan dapat 
diterima dengan 
keinginan sasaran) 

Menggunakan susunan kalimat yang sesuai tingkat 
pengetahuan pengguna;                                                  
Terdapat petunjuk yang jelas pada menu 
pengoperasian;                                                                 
Respon menu sesuai dengan yang seharusnya. 

4 

Bila dua aspek terpenuhi 3 

Bila satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

6.  Pengilustrasian Ilustrasi sesuai dengan materi;                                                               
Ilustrasi jelas dan tidak ambigu;                                                                  
Ilustrasi yang disajikan merupakan dokumen 
pribadi. 

4 

Bila dua aspek terpenuhi 3 

Bila satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

7.  Visual  
Font mudah dibaca;                                             
Pemilihan warna yang pas bagi kenyamanan mata 
pengguna;                                                                                                                      
Ikon navigasi jelas. 

4 

Bila dua aspek terpenuhi 3 

Bila satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

 

Perhitungan persentase didapat dari: 

  
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan e-diagnostic test 

f = jumlah skor rata-rata aspek penilaian 

n = jumlah skor maksimal aspek penilaian 
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i.  

 

 

REKAPITULASI ANGKET VALIDASI PAKAR 

 

 
1. Validasi Pakar Evaluasi 

 

NOMOR 
BUTIR 

ANGKET 

SKOR 

VAL-EV-01 VAL-EV-02 VAL-EV-03 VAL-EV-04 

1 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 3 3 3 3 

4 2 2 2 3 

5 3 3 2 2 

6 3 3 2 3 

7 2 2 3 3 

8 3 3 3 3 

Jumlah 22 21 21 23 

P 91,67% 87,50% 87,50% 95,83% 

Kriteria 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 

 

 

 

2. Validasi Pakar Media 
 

NOMOR 
BUTIR 

ANGKET 

SKOR 

VAL-MED-01 VAL-MED-02 

1 3 3 

2 3 3 

3 4 4 

4 3 3 

5 4 4 

6 4 4 

7 4 3 

Jumlah 25 24 

P 89,29% 85,71% 

Kriteria Sangat Baik Sangat Baik 
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i.  

 

 

DAFTAR  NAMA  VALIDATOR 
 

 

No. Kode Validator Nama Jabatan Instansi 

1 VAL-EV-01 Dr. Suharto Linuwih, M.Si. Dosen Fisika Universitas Negeri Semarang 

2 VAL-EV-02 Drs. Hadi Susanto, M.Si. Dosen Fisika Universitas Negeri Semarang 

3 VAL-EV-03 Drs. Sukiswo Supeni Edie, M.Si. Dosen Fisika Universitas Negeri Semarang 

4 VAL-EV-04 Dra. Rohyati Santoen, M.Pd. Guru Fisika SMA Negeri 9 Semarang 

5 VAL-MED-01 Isa Akhlis, S.Si.,M.Si. Dosen Fisika Universitas Negeri Semarang 

6 VAL-MED-02 Muhammad Zuber Z Guru Komputer SMA Negeri 9 Semarang 
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FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 
 

 
  

Peneliti memberikan sosialisasi kepada siswa XI MIA 2 tentang produk 

E-Diagnostic Test 

 

 
 

Responden sedang mencoba mendaftar dan menggunakan E-Diagnostic Test 
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Peneliti memberikan arahan kepada siswa XI MIA 3 tentang petunjuk pelaksanaan 

ujian menggunakan E-Diagnostic Test 

 

 

 
 

Salah seorang siswa sedang kebingungan dalam menjelajah menu yang ada 

pada E-Diagnostic Test 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 
  

Siswa XI MIA 5 sedang berkonsentrasi dalam menjawab soal-soal yang disajikan 

dalam E-Diagnostic Test 

 

 

 
 

Salah seorang siswa sedang mengisi angket tanggapan siswa terhadap 

produk E-Diagnostic Test 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 

 
1. SURAT IJIN PENELITIAN DARI FAKULTAS 
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2. SURAT IJIN PENELITIAN DARI DINAS PENDIDIKAN 
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3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
 

 




