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ABSTRAK 

 

Maliasih. 2015. Pengembangan Alat Peraga Kit Hidrostatis untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep  Tekanan Zat Cair pada Siswa SMP. Skripsi, Prodi 

Pendidikan Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Sulhadi, M,Si dan 

Pembimbig Pendamping Prof. Drs. Nathan Hindarto, Ph.D 

 

Kata Kunci: Alat peraga, tekanan zat cair, kit 

 

Pembelajaran IPA materi tekanan zat cair di SMP Negeri 1 Puring selama 

ini baru sebatas pemaparan contoh. Alat peraga untuk menjelaskan konsep 

tekanan zat cair di laboratorium sebagian sudah rusak dan hilang beberapa 

bagiannya. Pengembangan alat peraga kit hidrostatis beserta LKS diperlukan  

agar siswa lebih memahami konsep tekanan zat cair. Konsep tekanan zat cair 

yang abstrak menjadi lebih kongkret dengan adanya kit hidrostatis, dan  LKS 

digunakan sebagai petunjuk praktikum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) 

Kelayakan alat peraga kit hidrostatis beserta LKS sebesar 3,61 , dikategorikan 

sangat layak digunakan, (2) Konsep tekanan zat cair dijelaskan dengan metode 

demonstrasi menggunaka alat peraga kit hidrostatis dan pemahaman konsep 

siswa meningkat, (3) Pemahan konsep siswa meningkat dengan nilai N-Gain 

sebesar 0,65 kategori sedang. Dengan demikian, alat peraga kit hidrostatis 

beserta LKS layak digunakan dan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

tekanan zat cair siswa SMP.  
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ABSTRACT 
 

Maliasih. 2015. The Development Properties Hydrotatic Kit to Incrase 

Understanding of Fluid Pressure for Junior High School. Final Project, Science 

Education Program, Faculty of Mathematics and Scince, Semarang State 

University. Dr. Sulhadi, M,Si As Advisor I and Prof. Drs. Nathan Hindarto, Ph.D 

As Advisor II. 

 

Keyword: properties, fluid pressure, kit, 

 

All this time, the material about fluid pressure in Natural Science learning 

process in SMPN 1 Puring is only exposure examples. Properties to explain the 

concept of fluid pressure in the laboratory are partially damaged and vanished. 

Hydrostatic kit properties and students’ worksheets perfection is needed so that 

the students understand more about the concept of fluid pressure. The abstract 

concept of fluid pressure become more concrete as is hydrostatis kit, and students’ 

worksheets is used as a lab work guideline. The research shows that: (1) the 

expedience of hydrostatic kit properties and students’ worksheets is 3.61, it is 

categorized as very properly used, (2) The concept of fluid pressure can be 

explained by demonstration method using hydrostatic kit and students’ concept 

understanding is increasing, (3) students’ concept understanding is increasing by 

N-Gain value is 0.65 moderate category. So, hydrostatic kit properties and 

students’ worksheets is properly used and can increase the Junior High School 

students’ understanding about the concept of fluid pressure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guru mempunyai peranan sabagai fasilitator dan motivator di dalam suatu 

pembelajaran. Guru sebagai fasilitator hendaknya dapat menyediakan fasilitas 

yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, memberi petunjuk 

cara mendapatkan fakta dan data dari berbagai sumber belajar, sehingga dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Guru sebagai motivator 

dituntut untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan alat-alat praktikum 

dengan baik untuk mempermudah kegiatan belajar bagi siswa. Fisika dipandang 

sebagai suatu proses dan sekaligus produk sehingga dalam pembelajarannya guru 

harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien yaitu 

salah satunya melalui kegiatan praktik. Melalui kegiatan praktik, siswa 

melakukan olah pikir dan juga olah tangan. Siswa mampu mencari dan 

menemukan sendiri berbagai jawaban dari persoalan-persoalan yang ditemuinya.  

Pemerintah telah memberikan paket bantuan alat peraga IPA untuk 

memudahkan kegiatan praktikum serta penataran guru-guru IPA. Kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memperoleh paket bantuan 

alat peraga IPA (Sukardiyono, 2002: 2). Sekolah-sekolah yang tidak 

mendapatkan paket bantuan, pengadaan alat peraga ini sangat bergantung pada 

kemampuan sekolah dan kreativitas guru mata pelajaran. Dalam kaitan ini, 

guru IPA dituntut kreatif dan terampil dalam membuat dan menggunakan alat 
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peraga. Beberapa sekolah yang sudah mendapatkan paket bantuan dari 

pemerintah, tentunya tidak semua alat yang diperlukan untuk pembelajaran IPA 

tersedia di dalam paket bantuan tersebut. Sehingga guru tidak boleh bergantung 

pada paket bantuan dari pemerintah. 

Upaya memenuhi kebutuhan alat peraga di sekolah mengalami banyak 

kendala. Kendala dana merupakan persoalan klasik yang biasanya sukar diatasi. 

Kendala kedua yang sering muncul adalah kurangnya keterampilan dan 

kreativitas guru dalam menciptakan alat peraga. Kondisi ini menyebabkan  

siswa  kurang memahami  materi.  Pengembangan alat  peraga mampu 

menyelesaikan masalah tersebut, karena alat peraga dapat membantu siswa 

dalam memahami materi.  

Alat peraga sangat membantu untuk mengembangkan atau memperjelas 

suatu masalah atau persoalan pokok,  memindahkan suatu pikiran ke dalam 

situasi yang nyata (Natawidjaja,1979: 180). Pada pelajaran IPA materi tekanan 

zat cair merupakan sesuatu yang susah dijelaskan, dimana adanya tekanan 

hidrostatis dalam zat cair tidak dapat dilihat langsung. Salah satu cara untuk 

mempermudah menjelaskan tekanan zat cair adalah dengan membuat suatu alat 

peraga pembelajaran. Dengan demikian siswa diharapkan dapat lebih memahami 

materi tekanan zat cair. 

Selama ini pembelajaran IPA materi tekanan zat cair di SMP Negeri 1 

Puring baru sebatas penjelasan secara lisan dan pemaparan contoh, siswa belum 

pernah melihat langsung ketika suatu benda dengan luas bidang tertentu dalam 

fluida memiliki tekanan. Pengembangan  Alat peraga pembelajaran kit 
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hidrostatis diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Alat peraga dibuat 

dalam bentuk kit agar lebih mudah dirawat dan lebih terjaga. Alat peraga tidak 

tercecer kemana-mana, sehingga saat akan digunakan tidak merlu mencari setiap 

bagiannya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana karakteristik alat peraga pembelajaran untuk membelajarkan 

materi tekanan zat cair yang disertai LKS ? 

(2) Bagaiamana implementasi pembelajaran konsep tekanan zat cair 

menggunakan alat peraga kit hidrostatis? 

(3) Bagaimana keefektifan alat peraga kit hidrostatis untuk meningkatkan 

pemahaman konsep tekanan zat cair? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari 

penelitian pengembangan ini adalah: 

(1) Untuk mendeskripsikan karakteristik alat peraga pembelajaran untuk 

membelajarkan materi tekanan zat cair yang disertai LKS. 

(2) Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran konsep tekanan zat cair 

menggunakan alat peraga kit hidrostatis. 

(3) Untuk mengetahui keefektifan alat peraga kit hidrostatis dalam meningkatkan 

pemahaman konsep tekanan zat cair. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan luasnya pengertian materi pengembangan alat peraga 

sederhana kit hidrostatis maka penelitian hanya membatasi dalam hal membuat 

desain dilengkapi LKS sebagai petunjuk praktikum dan menguji alat peraga 

tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

(1) Guru dapat berinovasi dalam melakukan pembelajaran diantaranya yaitu 

membuat alat peraga pembelajaran sederhana dari barang-barang yang 

mudah ditemui di lingkungan untuk membatu mempermudah siswa dalam 

melakukan pembelajaran. 

(2) Menjadikan sumber belajar yang bervariasi bagi siswa yang dapat digunakan 

secara mandiri atau bersama kelompok belajarnya dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai penguasaan kompetensi. 

(3) Dapat meningkatkan efektifitas proses pembelajaran tekanan zat cair. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Materi yang dipilih dalam penelitian pengembangan ini adalah materi 

tekanan zat cair karena pada Silabus kelas 8 SMP mata pelajaran IPA 

Kurikulum 2013 kompetensi dasar 4.8 berbunyi: “Melakukan percobaan 

untuk menyelidiki tekanan cairan pada kedalaman tertentu, gaya apung, 

kapilaritas (transport cairan pada batang tumbuhan), dan tekanan cairan pada 

ruang tertutup”. Kenyataan pembelajaran dilapangan  siswa belum diajak 
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melakukan percobaan, sehingga sangat perlu dilakukan pengembangan kit 

hidrostatis. Pengembangan kit hidrostatis ini diharapkan dapat memenuhi KD 

tersebut. 

(2) Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan alat peraga pembelajaran 

yang digunakan untuk mengetahui tekanan zat cair, hukum Pascal, aplikasi 

hukum Pascal, prinsip kerja bejana berhubungan, mengetahui kondisi benda 

melayang, terapung, dan tenggelam 

(3) Alat peraga ini dimaksudkan sebagai penunjang dan alat untuk memenuhi 

kebutuhan dalam pembelajaran mata pelajaran IPA di SMP pada materi 

tekanan pada zat cair 

(4) Pengembangan alat peraga dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana, 

murah, dan mudah didapat di lingkungan sekitar yang memiliki keefektifan 

dalam pembelajaran materi tekanan pada zat cair. Setelah jadi, alat-alat 

dikemas dalam satu wadah yang mudah dibawa dan rapi. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas penafsiran dan menghindari perbedaan pemahaman 

terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka diperlukan 

adanya penegasan istilah. 

1.7.1  Alat Peraga 

Alat peraga yaitu alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru dalam 

berkomunikasi dengan para siswa. (Engkoswara & Natawidjaja, 1979) 
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1.7.2 Kit  

Kit adalah kotak yang berisi seperangkat peralatan yang digunakan sebagai 

alat peraga dalam pembelajaran yang mempunyai bentuk dan besaran sesuai 

dengan keperluan.  

1.7.3 Meningkatkan 

Yang dimaksud meningkatkan dalam penelitian ini adalah usaha atau cara 

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

1.7.4 LKS sebagai Petunjuk Praktikum 

LKS jenis ini berisi apa-apa saja atau langkah-langkah dalam melakukan 

sebuah praktikum. Semua praktikum dapat dikumpulkan dalam sebuah lembar 

kegiatan siswa (LKS), jadi dalam satu bendel LKS dapat berisi beberapa petunjuk 

praktikum sekaligus. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir skripsi. 

(1) Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, 

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

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri atas 5 bab, meliputi: 

Bab 1:Pendahuluan  
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Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2:Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian (media 

pembelajaran, alat peraga, kit, metode demonstrasi, LKS, dan tekanan pada zat 

cair). 

Bab 3:Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel, prosedur pengembangan, 

instrumen penelitian, dan analisis data. 

Bab 4:Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh, pembahasan 

hasil penelitian dan keterbatasan penelitian. 

Bab 5:Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran 

berdasarkan simpulan. 

(3) Bagian Akhir 

Bagian akhir dalam penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang melengkapi uraian pada bagian isi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berlangsung 

dalam suatu sistem. Proses komunikasi akan lebih mudah jika ada media 

komunikasi. Media merupakan segala alat bantu yang dapat memperlancar 

keberhasilan (Tarmudji, 1996: 52). Sedangkan menurut Wicaksoni (2013: 24) 

media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau informasi dari 

sumber informasi kepada penerima informasi.  

Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, misalnya: papan tulis, 

buku, gambar, diagram, film, radio, tape recorder, peta, dan lain-lain. Fungsi 

media pembelajaran antara lain adalah: 

(1) Dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan menyajikan 

bagi pengajar. 

(2) Melalui media pembelajaran, penyajian konsep/tema yang abstrak dapat 

diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkrit. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan media pembelajaran adalah alat 

bantu yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi di dalam suatu pembelajaran sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Untuk melaksankan pemilihan media 

pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 
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(1) Topik dan tujuan pembelajaran; 

(2) Manfaat dan kegunaan media tersebut; 

(3) Alokasi waktu yang tersedia; 

(4) Situasi dan lingkungan peserta didik; 

(5) Kemampuan menggunakan media pembelajaran tersebut. 

2.1.2 Alat Peraga 

Alat peraga yaitu alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru dalam 

berkomunikasi dengan para siswa (Engkoswara & Natawidjaja, 1979). Alat 

peraga merupakan pelengkap atau pembantu guru dalam mengajar atau membantu 

para siswa dalam mempelajari sesuatu sehingga siswa dapat belajar dengan 

berhasil. Penggunaan alat peraga akan membantu memudahkan siswa untuk 

memahami suatu konsep, sehingga adanya alat peraga dengan tidak langsung 

akan mewujudkan kegiata belajar yang  melibatkan seluruh aspek yang dimiliki 

siswa melalui keaktifan fisik dan mental (Wicaksoni, 2013).  

Penggunaan alat peraga  sangat membantu untuk hal-hal sebagai berikut: 

(1) Memperkenalakan suatu masalah atau suatu pokok yang baru kepada siswa. 

(2) Mengidentifikasi suatu situasi. 

(3) Memindahkan suatu pikiran  kedalam suatu situasi yang nyata. 

(4) Meningkatkan minat dan mendorong siswa untuk memperhatikan sesuatu. 

2.1.2.1 Kapan Alat Peraga Digunakan 

Tidak terdapat waktu dan pertimbangan yang sangat khusus untuk 

menggunakan suatu alat peraga dalam pembelajaran. Penggunaan alat peraga 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: guru, bahan pengajaran, keadaan 
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siswa, tujuan yang akan dicapai, alokasi waktu, dan alat peraga sendiri. 

(Engkoswara & Natawidjaja, 1979). 

2.1.2.2  Pengembangan Alat Peraga Fisika 

Pengembangan alat peraga fisika adalah cipta, rasa dan karsa guru untuk 

menghasilkan alat peraga yang dibutuhkan di dalam pembelajaran yang 

dikembangkan dan akan dilakukannya (Sutrisno: 28). Pengembangan alat peraga 

untuk pembelajaran dilakukan oleh pengembang pembelajaran yaitu pembelajar 

atau guru yang melakukan pembelajaran. Tidak semua guru mengajar di sekolah 

yang mempunyai alat-alat praktikum lengkap. Keadaan dan ketiadaan alat-alat 

praktikum di lapangan atau sekolah-sekolah sangat bervariasi, mulai dari yang 

serba ada sampai yang serba tiada.  

Pengajar di sekolah yang sudah memiliki alat-alat praktikum lengkap, 

tetap perlu melakukan pengembangan alat peraga untuk pembelajaran fisika yaitu 

mempersiapkan alat-alat yang mencakup kegiatan-kegiatan memilih, 

mengidentifikasi, melakukan pengesetan dan penyetelan (seting), merawat, dan 

menguji coba alat yang dibutuhkan serta mengembangkan instruksi praktikum  

atau lembar kegiatan siswa (LKS) yang akan digunakan dalam pembelajaran 

fisika yang dikembangkan dan akan dilakukan.  

Pengajar di sekolah yang belum memiliki alat-alat yang dibutuhkan, 

perlu berfikir dan mengupayakan agar alat yang dibutuhkan menjadi ada dan siap 

digunakan. Kegiatan pengembangan alat peraga untuk pembelajaran fisika atau 

jelasnya pembuatan alat peraga untuk pembelajaran fisika seperti ini selain cukup 

menyita waktu, tenaga dan pikiran, juga memerlukan keterampilan khusus atau 
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bahkan hobi, dana yang terkadang tidak sedikit untuk menyediakan bahan-bahan, 

alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan dan harus memperhatikan keselamatan 

kerja. 

2.1.3 Kit  

Kit adalah kotak yang berisi seperangkat peralatan yang digunakan 

sebagai alat peraga dalam pembelajaran yang mempunyai bentuk dan besar sesuai 

dengan keperluan. Seperangkat peralatan tersebut mengarah pada kegiatan yang 

berkesinambungan atau berkelanjutan. Sehingga, Kit hidrostatis adalah kotak 

yang berisi seperangkat peralatan yang digunakan sebagai alat peraga tentang 

tekanan pada zat cair. Kit merupakan media untuk menanamkan dan 

memantapkan pemahaman konsep-konsep fisika, menunjukan hubungan antar 

konsep-konsep fisika, menunjukan hubungan antar konsep fisika dengan dunia 

sekitar serta aplikasi konsep dalam kehidupan nyata (Prihatiningtyas, 2013: 18).  

2.1.4 Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan 

pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan (Syah, 2000: 22). Sebagai 

metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh 

guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekadar 

memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran yang 

abstrak menjadi lebih konkret.  
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Dalam pendekatan pembelajaran ini, proses belajar mengajar dimulai 

dengan kegiatan demonstrasi dari fenomena fisis yang dibahas. Kegiatan 

demonstrasi berguna dalam memfokuskan siswa pada kegiatan pengamatan dan 

diskusi tentang suatu fenomena fisis. Untuk kegiatan ini digunakan berbagai alat 

peraga baik alat peraga yang dinamis maupun yang statis (Mudjiarto, 2005: 19). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekeyi (2013: 1) menunjukkan bahwa 

metode demonstrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi siswa 

dibandingkan mengajar dengan metode ceramah konvensional. Guru harus 

melakukan usaha untuk benar-benar mengintegrasikan metode demonstrasi dalam 

pengajaran di sekolah menengah.  

2.1.5 LKS 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dapat digunakan dan diterapkan pada 

pembelajaran sebagai bahan ajar. Lembar kegiatan siswa yang berisi langkah-

langkah dan apa-apa saja yang harus dilakukan siswa menuntut siswa menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan penggunaan lembar kerja siswa (LKS) 

yang benar siswa tentu lebih mampu memahami apa yang sedang dipelajari 

karena siswa secara aktif melakukan pembelajaran mengenai suatu materi. 

Lembar kerja siswa (LKS) memiliki fungsi dan tujuan penggunaan tertentu. 

LKS dapat dirancang dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan. Bentuk 

dari LKS pada materi satu dapat berbeda dengan materi lainnya, hal ini 

menunjukkan bahwa LKS dapat disesuaikan menurut kebutuhan pembelajaran. 

Guru dapat membuat dan menyusun sendiri bentuk LKS yang diperlukan atau 

menggunakan LKS yang banyak dijual, namun tentunya bentuk LKS yang dibuat 
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oleh guru sendiri yang lebih tepat untuk digunakan karena guru yang lebih 

mengerti siswa dan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Bentuk LKS ada bermacam-macam, antara lain: LKS yang membantu 

peserta didik menemukan suatu konsep, LKS yang membantu peserta didik 

menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, LKS 

yang berfungsi sebagai penuntun belajar, LKS yang berfungsi sebagai penguatan, 

dan LKS sebagai petunjuk praktikum. LKS yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini yaitu LKS sebagai petunjuk praktikum.   

LKS sebagai Petunjuk Praktikum berisi apa-apa saja atau langkah-langkah 

dalam melakukan sebuah praktikum. Semua praktikum dapat dikumpulkan dalam 

sebuah lembar kegiatan siswa (LKS), jadi dalam satu bendel LKS dapat berisi 

beberapa petunjuk praktikum sekaligus. Guru akan lebih mudah menyajikan 

materi praktikum melalui LKS dan siswa juga lebih mudah menemukan apa yang 

dipelajari dari praktikum bahkan mencari korelasi antara praktikum satu dengan 

lainnya. 

Seperti disebutkan sebelumnya guru diharapkan menyusun sendiri LKS 

yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Bentuk dan isi LKS 

disesuaikan dengan KD, tujuan yang hendak dicapai dan memperhatikan hal-hal 

yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Bahan ajar LKS dapat menjadi bahan 

ajar yang sangat bermanfaat dan tepat digunakan untuk materi pelajaran tertentu. 

 Agar dapat membuat dan menyusun bahan ajar LKS yang baik, dalam 

proses penyusunan hendaknya memperhatikan berbagai hal yang mempengaruhi 
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dan juga tidak dibuat dengan asal-asalan. Adapun tahapan atau langkah-langkah 

yang baik dalam menyusun bahan ajar LKS menurut Prastowo (2011: 209), yaitu: 

(1) Analisis Kurikulum 

Analisis Kurikulum sangat penting dalam perencanaan pembuatan lembar 

kegiatan siswa. Guru harus memilih materi-materi yang akan dan tepat 

menggunakan bahan ajar lembar kegiatan siswa (LKS).  

(2) Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Langkah dalam penyusunan peta kebutuhan LKS ini menentukan kuantitas 

atau banyaknya LKS yang diperlukan. Pada tahap ini juga ditentukan urut-urutan 

LKS agar dapat digunakan secara baik runtut dan tidak menimbulkan 

kebingungan. Termasuk juga didalam penyusunan peta kebutuhan lembar kerja 

siswa adalah analisis sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

(3) Menentukan Judul LKS 

Judul LKS biasanya ditentukan dan disesuaikan dengan tiap kompetensi yang 

akan dicapai. Jika terlalu besar maka dapat disesuaikan dengan tiap-tiap materi 

pokok yang diajarkan. Dalam penentuan judul lembar kegiatan siswa (LKS) ini 

juga harus menentukan komponen penunjang LKS lainnya seperti Kompetensi 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai juga tujuan penggunaan LKS tersebut 

serta komponen lainnya. 

(4) Menulis LKS 

Dalam menulis lembar kegiatan siswa (LKS) terdiri dari 4 langkah utama, 

yaitu: 
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(a) Merumuskan kompetensi dasar 

Kompeteensi dapat dirumuska dengan mengacu dari kurikulum yang dipakai, 

guru langsung mencantumkan kompetensi yang ada pada kurikulum dan 

perangkat pembelajaran ke dalam LKS. 

(b) Menentukan alat penilaian 

Penilaian perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran, maka sangat perlu 

dalam LKS dicantumkan alat penilaian yang digunakan. Penilaian ditentukan 

sesuai kebutuhan serta bentuk dan tujuan dari penggunaan LKS.  

(c) Menyusun materi 

Materi ditulis diambil dari sumber belajar yang telah ditentukan sebelumnya. 

Perlu diperhatikan juga seberapa dalam materi harus dicantumkan dalam LKS. 

(d) Menyusun Struktur LKS 

Struktur bahan ajar lembar kegiatan siswa (LKS) harus sangat diperhatikan, 

ini berkaitan dengan bagaimana kemudahan dalam menggunakan LKS tersebut 

nantinya. LKS harus disusun secara baik, urut, dan tidak menimbulkan 

kebingungan dalam penggunaannya. Struktur bahan ajar LKS harus disusus urut 

yang setidaknya terdiri atas 6 komponen yaitu judul, petunjuk belajar, 

kompetensi, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. 

Langkah-langkah pembuatan bahan ajar lembar kegiatan siswa diatas 

tidaklah baku, namun jika langkah-langkah diatas diterapkan setidaknya bahan 

ajar LKS yang dihasilkan dapat lebih baik dan berkualitas. Tahapan penyusunan 

LKS tersebut sangatlah sederhana dan mudah diterapkan sehingga guru tentunya 
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tidak perlu kebingungan lagi apa yang harus dilakukan jika mengikuti langkah-

langkah diatas dalam membuat LKS (Prastowo, 2011: 213). 

2.1.6 Tekanan Zat Cair 

Zat cair dapat memberikan tekanan meskipun zat cair tersebut diam pada 

suatu wadah. Tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam disebut tekanan 

hidrostatis. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman atau ketinggian 

permukaan zat cair, massa jenis zat cair, dan gravitasi bumi (Nurachmadani & 

Samsulhadi, 2010: 275). 

Semakin dalam posisi titik B (Gambar 2.1) maka semakin besar tekanannya 

berarti tekanan hidrostatis (PB) sebanding dengan kedalaman (h).  

 

      

 

    

Selain kedalaman, jenis zat cair juga memengaruhi tekanan hidrostatis. 

Yang membedakan suatu jenis zat tertentu adalah massa jenis (  ). Semakin 

besar massa jenis suatu zat cair, semakin besar pula tekanan pada kedalaman 

tertentu. 

B 

PB 

Gambar 2.1 Penjelasan tekanan di dalam air 
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 Dengan  kata  lain,  tekanan  suatu  zat  cair  sebanding dengan besarnya 

massa jenis 

          

Tekanan hidrostatis disebabkan oleh berat zat cair, sehingga : 

  A

W
PB        (2-1) 

Karena       dan                 maka, 

 

    
       

 
 

  
 

                 (2-2) 

 

Dengan : 

BP  = tekanan (N/m
2
) 

 = massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

h = tinggi zat cair (m) 

(Karim, 2008: 213) 

Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  tekanan  berbanding  lurus  dengan massa  

jenis  zat  cair  dan  kedalaman  zat cair.  

2.1.7.1 Hukum Pascal 

Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di 

ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Gejala  alam  ini  
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sering  digunakan  dalam teknologi untuk mengangkat mobil di bengkel atau 

pompa hidrolik  untuk  memompa  suatu  bahan  tertentu. 

Menurut  hukum  Pascal,  tekanan pada zat  cair dalam  ruang tertutup akan 

diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Lihatlah Gambar 2.2. 

 

 

 

Ketika penghisap kecil didorong  maka penghisap tersebut diberikan gaya 

sebesar  F1 terhadap luas bidang A1, akibatnya timbul tekanan sebesar P1. 

Menurut Pascal, tekanan ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata 

sehingga tekanan akan diteruskan ke penghisap besar dengan sama besar. 

Dengan demikian, pada penghisap yang besar pun terjadi tekanan yang besarnya 

sama dengan P1. Tekanan ini menimbulkan gaya pada luas bidang tekan 

penghisap ke dua (A2) sebesar F2 sehingga dapat dituliskan persamaan sebagai 

berikut. 

21 PP   

2

2

1

1

A

F

A

F


      (2-3)  

 

Jadi, gaya yang ditimbulkan pada penghisap besar adalah: 

Gambar 2.2 Penjelasan alat aplikasi Hukum Pascal sederhana 
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2
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A

A
FF 

      (2-4)

 

Dari Persamaan (2-4), dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan efek 

gaya yang besar dari gaya yang kecil, maka luas  penampangnya  harus  

diperbesar.  Inilah  prinsip  kerja sederhana  dari  alat  teknik  pengangkat  mobil  

yang  disebut pompa hidrolik (Karim, 2008: 217). 

2.1.7.2 Bejana Berhubungan 

Bejana berhubungan adalah dua atau lebih bejana yang bagian  atasnya 

terbuka, sedangkan bagian bawahnya berhubungan satu dengan yang lain. Apabila 

bejana berhubungan berisikan satu jenis zat cair dan dalam keadaan setimbang, 

maka permukaan zat cair akan terletak pada satu bidang datar. 

 

 

Dari gambar diatas dapat mengetahui bahwa permukaan air selalu rata. 

Dalam  hal  ini,  tidak  dipengaruhi  oleh  bentuk  permukaan dasarnya atau 

bentuk tabungnya, dengan syarat tempat air tersebut  berhubungan.  Gejala  ini  

disebut  sebagai  prinsip bejana berhubungan. 

Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila bejana berisi lebih dari 

satu macam zat cair yang tidak dapat bercampur, bejana mempunyai pipa kapiler, 

Gambar 2.3 Bejana berhubungan 
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zat cair dalam bejana bergerak-gerak, dan tekanan dalam bejana tidak sama, 

misalnya bejana disumbat (Nurachmadani & Samsulhadi, 2010: 276). 

2.1.7.3 Hukum Archimedes 

Apabila  berdiri  di  dalam  kolam  renang  yang sedang  diisi  air,  semakin  

penuh  air  kolam  tersebut  maka akan terasa seolah-olah badan semakin ringan. 

Bahkan apabila air kolam sudah sampai kepala, badan  dapat terapung dengan 

sendirinya. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Mengukur berat benda menggunakan neraca pegas (a) di dalam 

air (b) di udara 

Ketika  suatu  benda  dimasukkan  ke  dalam  air,  ternyata beratnya seolah-

olah berkurang. Hal ini terlihat dari penunjukkan  neraca  pegas  yang  lebih  

kecil.  Peristiwa  ini  tentu  bukan berarti ada massa benda yang hilang, namun 

disebabkan oleh suatu  gaya  yang  mendorong  benda  yang  arahnya  

berlawanan dengan arah berat benda.  

Seorang  ahli  fisika  yang  bernama  Archimedes  mempelajari  hal  ini  

dengan  cara  memasukkan  dirinya  pada  bak mandi.  Ternyata,  ia  memperoleh  

kesimpulan bahwa beratnya  menjadi  lebih  ringan ketika  di  dalam  air. Hal ini 
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disebabkan karena adanya gaya ke atas.  Gaya  ini  disebut  gaya  apung  atau  

gaya ke atas (FA). Gaya  apung  sama  dengan  berat  benda  di  udara  dikurangi 

dengan berat benda di dalam air. 

AUA WWF   

dengan:  

FA= gaya apung atau gaya ke atas (N) 

Wu= gaya berat benda di udara (N) 

WA = gaya berat benda di dalam air (N) 

Besarnya  gaya  apung  ini  bergantung  pada  berat air  yang  didesak  oleh  

benda  tersebut.  Semakin  berat  air yang  didesak  maka  semakin  besar  pula  

gaya  apungnya. Hasil  penemuan Archimedes  dikenal  dengan  Hukum  

Archimedes yang menyatakan bahwa apabila suatu benda dicelupkan ke dalam  

zat  cair,  baik  sebagian  atau  seluruhnya,  benda  akan mendapat  gaya  apung  

(gaya  ke  atas)  yang  besarnya  sama dengan  berat  zat  cair  yang  didesaknya  

(dipindahkan)  oleh benda tersebut. Secara matematis ditulis sebagai berikut 

fA WF   

Karena 

gmW ff   

Dan 

Vm ff   

Maka 

           

Dengan:  
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AF = gaya apung (N) 

   = berat zat cair yang didesaknya (N)  

f = massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

V  = volume zat cair yang didesak atau volume benda yang tercelup (m
3
) 

g  =  konstanta  gravitasi  atau  percepatan gravitasi (m/s
2
) 

Benda  di  dalam  zat  cair  dapat berada pada tiga keadaan, yaitu 

mengapung, melayang, dan tenggelam. Telur tenggelam menunjukkan bahwa 

berat telur lebih besar dari gaya ke atas yang bekerja padanya. Hal ini karena  

massa  jenis  telur  lebih  besar  dari  pada  massa  jenis air.  Ketika  garam  

dimasukkan  ke  dalam  air  sehingga  telur melayang,  massa  jenis  air  sama  

dengan  massa  jenis  telur. Jika garam ditambahkan lagi maka telur menjadi 

terapung, artinya  massa  jenis  telur  lebih  kecil  dari  massa  jenis  air. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya massa jenis air garam lebih besar 

daripada air tawar. Hal inilah yang menyebabkan tubuhmu lebih mudah 

mengapung di atas air laut daripada di air tawar. Jadi, keadaan benda di dalam air 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. 

ab    

b. Benda  melayang  jika  massa  jenis  benda  sama  besar dengan massa jenis 

zat cair. 

ab    

c. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. 

ab    
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Tuhan telah menetapkan hukum alam bahwa air memiliki gaya apung yang 

dikenal dengan prinsip Archimedes. Beberapa teknologi yang memanfaatkan 

prinsip ini adalah kapal selam, balon udara, hidrometer, dan jembatan ponton. 

(Karim, 2008: 212-225) 

2.2 Kerangka Berfikir 

Penelitian diawali dengan beberapa riset. Riset pertama dilakukan dengan 

melakukan observasi dan wawancara langsung dan menghasilkan identifikasi 

kebutuhan, yaitu dibutuhkannya sumber belajar siswa berupa alat peraga yang 

disertai LKS untuk materi tekanan zat cair. 

Pengembangan dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan yaitu dengan 

pembuatan alat peraga sederhana dibuat dengan menggunakan alat dan bahan 

yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar untuk 

materi tekanan zat cair yang disertai LKS. Kemudian dilakukan validasi terhadap 

alat peraga dengan menguji langsung alat peraga. Pengujian dilakukan dengan 

melakukan percobaan langsung menggunakan alat peraga sehingga diperoleh 

kesesuaian dengan teori yang ada. Kemudian dilakukan validasi pula terhadap 

LKS sebagai bekal awal dan panduan penggunaan alat peraga oleh ahli materi 

dan menarik kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan 

validasi terhadap alat peraga sederhana kit hidrostatis beserta LKS oleh 

pengguna (siswa). Dalam proses ini, sampel diambil berdasarkan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling dan menggunakan desain penelitian 

One Group Pretest-Posttest Design sehingga dapat diketahui pemahaman konsep 

siswa. Selain itu, menggunakan angket diketahui pula kemenarikan dan 
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kemudahan alat peraga dan LKS. Setelah dilakukan riset kedua ini maka 

diperoleh rumusan hasil riset. Rumusan hasil riset berupa saran perbaikan, 

kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat dihasilkan produk 

berupa alat peraga sederhana kit hidrostatik sebagai alat peraga pembelajaran 

beserta LKS yang sesuai dengan tujuan pengembangan. 

Alat peraga hasil pengembangan digunakan untuk demonstrasi di depan 

kelas. Dengan demonstrasi konsep tekanan zat cair yang abstrak menjadi lebih 

kongkret. Siswa dapat mengamati langsung adanya tekanan di dalam zat cair. 

Dengan demikian pemahaman konsep tekanan zat cair siswa akan meningkat. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dapat dibuat bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 
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Riset I: 

Mengungkapkan kebutuhan 

berdasarkan analisis 

kebutuhan 

Kondisi Pembelajaran 

Observasi 

Kondisi hasil belajar 

Rumusan hasil riset 

(rekomendasi perbaikan) 

Riset 2: 
1. Verifikasi alat peraga 

2. Verifikasi LKS oleh ahli 

materi dan ahli desain 

 

3. Verifikasi alat peraga dan 

LKS oleh pengguna (siswa) 

Pengembangan sebagai pemenuhan 

kebutuhan: 
1. Alat peraga sederhana 

kit hidrostatis beserta 

LKS 

Identifikasi kebutuhan: 
1. Alat peraga untuk materi 

tekanan zat cair 

2. Sumber daya yang mudah 

didapat dan harga nya murah 

Desain Penelitian 

One Group Pretest-Postest 

design 

Gambar 2.3 Kerangka berpikir Pengembangan alat peraga kit hidrostatis untuk 

meningkatkan pemahaman konsep tekanan pada zat cair pada siswa 

SMP 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development 

(R&D). Menurut Sugiyono (2009: 298) langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan ditunjukan pada Gambar  3.1 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan metode R&D 

3.1.1 Analisis Potensi dan Masalah 

Analisis kebutuhan telah dilakukan dan dihasilkan informasi bahwa 

diperlukan alat peraga pembelajaran di sekolah. Analisis kebutuhan ini dilakukan 

dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA 

mengenai kebutuhan pengembangan sumber belajar khususnya untuk mata 

pelajaran IPA materi tekanan zat cair 

 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan data Desain Alat Validasi 

Desain 

Ujicoba 

Pemakaian 
Revisi Alat 

Revisi Alat 

Ujicoba Alat Revisi Desain 

Pembuatan Prototipe 
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3.1.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi segala sumber daya 

yang dimiliki, baik sumber daya guru maupun sumber daya sekolah seperti 

perpustakaan, laboratorium, dan ketersediaan media pembelajaran IPA.Setelah 

mengidentifikasi sumber daya yang ada, peneliti melihat silabus dan buku paket 

yang digunakan dalam pembelajaran IPA kelas 8.Hasil identifikasi tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menentukan spesifikasi Alat sebagai instrumen 

pembelajaran IPA di sekolah. 

3.1.3 Desain Alat 

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Topik atau materi pokok pembelajaran yang dibuat alat peraga adalah tekanan 

pada zat cair 

(2) Peralatan dan bahan-bahan dalam pembuatan alat peraga yaitu 

denganmemanfaatkan alat dan bahan yang sederhana, murah, dan mudah 

didapatkan di lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran IPA. 

(3) Pembuatan langkah kerja pembuatan alat peraga. 

(4) Desain alat dalam bentuk gambar. 

(5) Penentuan jumlah percobaan dan judul percobaan. 

(6) Penentuan pengambilan data percobaan. 

3.1.4 Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai keefektifan dan 

kesesuaian tujuan dari alat peraga. Penilaian yang dilakukan masih bersifat 

rasional, karena bukan fakta yang ada di lapangan. 
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Dalam validasi alat peraga ini dilakukan penilaian oleh seorang ahli yaitu 

dosen yang sudah berpengalaman dalam bidang alat peraga.Penilai diminta untuk 

menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan 

kekuatannya. 

3.1.5 Perbaikan Desain  

Setelah desain alat peraga, divalidasi oleh ahli, maka dapat diketahui 

kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan 

cara memperbaiki desain. 

3.1.6 Uji Coba Alat 

Tahap ini adalah tahap uji internal.Uji internal yang dikenakan pada alat 

peraga merupakan uji kelayakan alat yang berupa alat peraga kit hidrostatik yang 

disertai LKS yang telah dikembangkan (prototipe I). 

Kelayakan alat peraga kit hidrostatis diuji menggunakan uji alat peraga 

yangmeliputi kemenarikan, kemudahan dan kepraktisan, dan keakurasian 

pengukuran..Sedangkan LKS diuji kelayakannya oleh ahli yang meliputi uji 

kelayakan isi, kesesuaian isi, kelayakan kegrafikan dan kelayakan bahasa. 

Prosedur uji kelayakan produk(LKS) menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(1) Menentukan indikator penilaian yang telah digunakan untuk menilai LKS 

(prototipe I) yang telah dibuat. Indikator penilaian ditetapkan dari adaptasi 

terhadap indikator standar penilaian buku teks yang ditetapkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 
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(2) Menyusun instrument uji kelayakan LKS berdasarkan indikator penilaian yang 

telah ditentukan. 

(3) Melakukan uji kelayakan LKS oleh ahli. 

(4) Melakukan analisis terhadap hasil uji dengan pemberian skor pada setiap butir 

instrument penilaian uji kelayakan LKS, kemudian hasil penyekoran 

dikonversi ke dalam pernyataan nilai kualitas. Setelah uji kelayakan LKS 

dilakukan, diperoleh saran perbaikan. 

(5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis uji ahli. 

3.1.7 Revisi Alat 

Setelah mengalami uji kelayakanalat peraga, maka prototipe I telah 

mendapat saran-saran perbaikan dari para ahli dan kemudian dihasilkan prototipe 

II. 

3.1.8 Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap alat peraga beserta LKS berhasil, maka 

selanjutnya alat peraga beserta LKS diterapkan dalam kondisi nyata. Uji ini 

disebut uji eksternal,  merupakan uji coba keefektifan oleh pengguna, yaitu: 

(1) kemenarikan, 

(2) kemudahan menggunaan alat peraga beserta LKS, dan 

(3) peningkatan pemahaman konsep tekanan zat cair setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan alat peraga kit hidrostatis. 

Pada uji ini alat peraga beserta LKS digunakan oleh pengguna (siswa) 

sebagai sumber belajar, pengguna diambil berdasarkan teknik pengambilan 

sampel purposive sampling, dimana sampel diambil berdasarkan tujuan untuk 
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memenuhi kebutuhan berdasarkan analisi kebutuhan (Sugiyono, 2009:218) dan 

menggunakan desain penelitian One-Group Pretes-Posttest Design. Gambar dari 

desain yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:    

O1  = nilai pretest (sebelum menggunakan alat peraga) 

O2  = nilai posttest(setelah menggunakan alat peraga) 

Pengaruh penggunaan alat peraga terhadap pemahaman konsep siswa = (O1 - 

O2) 

Uji eksternal yang dilakukan adalah uji lapangan.Uji lapangan dilakukan oleh 

minimal 25 orang siswa, pada uji ini siswa menggunakan alat peraga dan LKS 

sebagai media pembelajaran.Sebelumnya siswa diberi soal pretest, sebagai tes 

awal.Setelah menggunakan alat peraga dam LKS, siswa tersebut diberi soal 

postest. Hasil pretest dan posttest dianalisis untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman konsepnya.Uji eksternal juga dilakukan untuk mengetahui 

kemenarikan dan kemudahan alat peraga dan LKS.Uji kemenarikan dan 

kemudahan dilakukan dengan pemberian angket yang diisi langsung oleh 

siswa.Angket hasil uji ini dianalisis tiap butir penilaiannya, kemudian hasilnya 

dikonversi ke dalam pernyataan penilaian kualitas. 

Berdasarkan hasil uji lapangan tersebut diperoleh saran atau masukan terkait 

manfaat alat peraga yang dihasilkan.Berdasarkan masukan-masukan tersebut 

O1 X O2 
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dilakukan perbaikan sehingga dihasilkan alat peraga kit hidrostatis beserta LKS 

yang merupakan hasil akhir pengembangan (prototipe III). 

3.1.9 Revisi Alat 

Revisi alat yang ke tiga ini didasarkan pada saran-saran dari pengguna atau 

siswa. 

3.1.10 Pembuatan Prototipe 

Tahap sembilan adalah pembuatan prototipe.Tahap ini merupakan tahap 

akhir penelitian pengembangan.Pada tahap ini dilakukan pembuatan prototipe kit 

hidrostatis setelah dilakukan perbaikan dari hasil uji internal dan uji 

eksternal.Pembuatan prototipekit hidrostatis menggunakan alat dan bahan yang 

sederhana, murah, dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar dan berdasarkan 

desain alat peraga yang telah mengalami perbaikan setelah melalui uji internal 

dan uji eksternal.Kemudian LKS juga dibuat berdasarkan desain LKS dan saran 

perbaikan setelah mengalami uji internal dan eksternal. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Puringyang terletak di Jalan 

Gombong, No. 149 RT 001/02, Kebumen.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Maret 2015. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Puring, 

diambil satu kelas sebagai kelas uji coba. 
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3.4 Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan empat macam metode 

pengumpulan data.  Keempat macam metode tersebut meliputi: 

3.4.1 Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan menganalisis 

kebutuhanmedia pembelajaran. 

3.4.2 Metode Observasi 

Metode observasi dilakukan untuk mengetahuai sarana dan prasarana di 

sekolah yang menunjang  proses pembelajaran. 

3.4.3 Metode Angket 

Metode angket digunakan untuk mengukur indikator program yang 

berkenaan dengan kriteria pendidikan, tampilan alat, dan kualitas teknis.Ada tiga 

macam angket yaitu untuk analisis kebutuhan, angket uji ahli dan angket respon 

pengguna. Instrumen angket uji ahli digunakan untuk menilai  dan 

mengumpulkan data tentang kelayakan alat peraga beserta LKS. Sedangkan 

instrumen angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data tingkat 

kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan alat peraga beserta LKS. 

 

3.4.4 Metode Tes Khusus 

Metode tes khusus digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep siswa.Pada tahap ini alat peraga beserta LKS digunakan sebagai sumber 

belajar oleh pengguna (siswa).Gambar dari desain yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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Keterangan:    

O1  = nilai pretest (sebelum menggunakan alat peraga) 

O2  = nilai postest(setelah menggunakan alat peraga) 

Pengaruh penggunaan alat peraga terhadap pemahaman konsep siswa = (O1 

- O2) 

Tes khusus ini dilakukan oleh satu kelas sampel siswa kelas 8G, pada tahap 

ini siswa menggunakan alat peraga praktikum sebagai mediapembelajaran, 

kemudian siswa tersebut diberi soal postest. 

3.5 Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.Data 

hasil observasi dan wawancara dijadikan sebagai latar belakang dilakukannya 

penelitian ini.Data kesesuaian desain dan materi pembelajaran pada alat peraga 

diperoleh dari ahli desain dan ahli materi melalui uji/validasi ahli.Data kesesuaian 

tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan alat yang dihasilkan 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

Data kemenarikan dan kemudahan penggunaanalat diperoleh melalui hasil 

uji lapangan kepada pengguna secara langsung.Sedangkan data hasil belajar yang 

diperoleh melalui tes setelah penggunaan alat peraga beserta LKS digunakan 

untuk menentukan tingkat keefektifan produk sebagai media 

pembelajaran.Analisis data berdasarkan instrumen uji ahli dan lapangan dilakukan 

untuk menilai sesuai atau tidaknya alat yang dihasilkan sebagai sumber belajar 

O1 X O2 
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dan media pembelajaran. Instrumen penilaian uji ahli memiliki 4 pilihan jawaban 

sesuai konten pertanyaan, yaitu: “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju” dan 

“Sangat Tidak Setuju”. Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi 

pilihan jawaban “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju” atau para ahli 

memberikan masukan khusus terhadap media/prototipe yang sudah dibuat.  

Data kemudahan, kemenarikan dan peningkatan pemahaman konsep 

diperoleh dari uji lapangan kepada siswa sebagai pengguna.Angket respon 

terhadap penggunaan alat peraga beserta LKS memiliki 4 pilihan jawaban sesuai 

konten pertanyaan, misalnya: “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Tidak Setuju” dan 

“Sangat Tidak Setuju”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda 

yang mengartikan tingkat kesesuaian alat  bagi pengguna. 

Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh 

kemudian dibagi dengan jumlah total skor kemudian hasilnya dikalikan dengan 

banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor 

Sangat menarik Sangat baik 4 

Menarik Baik 3 

Kurang menarik Kurang baik 2 

Tidak menarik Tidak baik 1 
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Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

Skor penilaian = 
                          

                                 
 × 4 

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan 

kualitas dan tingkat kemanfaatan alat peraga beserta LKS yang dihasilkan 

berdasarkan pendapat pengguna.Pengkonversian skor menjadi pernyataan 

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas  

Skor penilaian Rerata Skor Klasifikasi 

4 3,26 – 4,00 Sangat baik 

3 2,51 – 3,25 Baik 

2 1,76 – 2,50 Kurang baik 

1 1,01 – 1,75 Tidak baik 

 

Sedangkan untuk data hasil postest digunakan untuk mengukur tingkat 

pemahaman konsep siswa, sebagai pembanding digunakan nilai pretest. 

(1) Validitas Butir Soal 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan 

kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan 

kriterium.Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik 

korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson. 

    
 ∑    (∑ )(∑ )

√{ ∑ 
 
 (∑ ) }{ ∑ 

 
 (∑ ) }

 

Keterangan: 

    =koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

 =Skor item nomor soal 
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 =Skor total siswa 

Validitas soal dapat diketahui dengan membandingkan harga r, soal 

dinyatakan valid apabila dengan taraf signifikansi 5% harga rxy>rtabel 

(Arikunto, 2007) 

(2) Reliabilitas Tes 

Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui 

tingkat ketepatan (precision) dan keajegan (consistency) skor tes.Indeks 

realibilitas berkisar antara 0-1. Semakin tinggi koefisien realibilitas suatu tes  

(mendekati 1), makin tinggi pula keajegan/ ketepatannya. 

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas tes soal bentuk pilihan ganda 

digunakan rumus Kuder Richardson 20 (KR-20) seperti berikut: 
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1

1
20
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pp

k

k
KR  

Rusilowati & Rudyatmi (2013: 81) 

Keterangan:  

k = jumlah butir soal 

2)(SD = varian 

 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas 

Koefisien Korelasi Kategori 

r < 0,2 Sangat Rendah 

0,2 ≤ r < 0,4 Rendah 

0,4 ≤ r < 0,6 Sedang 

0,6 ≤ r < 0,8 Tinggi 
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0,8 ≤ r ≤ 1,0 Sangat Tinggi 

Rusilowati & Rudyatmi (2013: 85) 

(3) Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. 

Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk  proporsi 

yang besarnya berkisar 0,00-1,00. 

Rumusnya seperti berikut: 

                (  )   
                                     

                           
 

 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 = soal tergolong sukar 

0,31 – 0,70 = soal tergolong sedang 

0,71 – 1,00 = soal tergolong mudah 

Rusilowati & Rudyatmi (2013: 95) 

(4) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah).Angka yang menunjukan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi (D). 

Rumus mencari D: 
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N

BBBA
DP

2

1


 atau

N

BBBA
DP

)(2 
  

Keterangan: 

DP = daya pembeda soal 

BA = Jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

BB = Jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

N = jumlah siswa yang mengerjakan tes 

Klasifikasi daya pembeda: 

0,40– 1,00 = Soal diterima baik SDG STG 

0,30– 0,39 = soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

0,20 – 0,29 = soal diperbaiki 

0,19 – 0,00 = soal tidak dipakai/ dibuang 

Negatif       = tidak baik 

Rusilowati & Rudyatmi (2013: 97-98) 

(5) Analisis Peningkatan Pemahaman Konsep (Pre Test dan Post Test) 

Hasil belajar merupakan aspek yang akan dihitung peningkatannya. Untuk 

melihat seberapa besar peningkatan sebelum dan sesudah pembelajaran, maka 

data dianalisis dengan Uji Gain Ternormalisasi    : 

    
(          )

     (    )
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R. R Hake sebagaimana dikutip oleh Mudjiarto (2005: 22) 

Keterangan: 

      = skor rata-rata pretest 

     = skor rata-rata postest 

Kriteria yang digunakan: 

       = tinggi 

            = sedang 

       = rendah 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Pembelajaran IPA materi tekanan zat cair di SMP Negeri 1 Puring 

selama ini baru sebatas penjelasan secara lisan, pemaparan contoh, dan 

latihan soal. Alat peraga untuk menjelaskan konsep tekanan zat cair di 

laboratorium sebagian sudah rusak dan hilang beberapa bagiannya. 

Dilakukan penelitian pengembangan dan dihasilkan alat peraga kit 

hidrostatis beserta LKS dari bahan yang sederhana, murah, dan mudah 

didapat. Kit hidrostatis dapat digunakan untuk menyelidiki tekanan di dalam 

zat cair, hukum Pascal, aplikasi hukum Pascal, prinsip kerja bejana 

berhubungan, mengetahui kondisi benda melayang, terapung, dan 

tenggelam. Kelayakan alat peraga kit hidrostatis beserta LKS berdasarkan 

hasil uji ahli sebesar 3,61 sehingga dikategorikan sangat layak digunakan. 

Konsep tekanan pada zat cair dapat dibelajarkan dengan melakukan 

demonstrasi menggunakan alat peraga kit hidrostatis hasil pengembangan. 

LKS dapat digunakan sebagai petunjuk praktikum siswa. Produk hasil 

pengembangan (alat peraga beserta LKS) memberikan kejelasan mengenai 

konsep tekanan pada zat cair. Konsep tekanan zat cair yang awalnya susah 

dijelaskan menjadi lebih mudah dijelaskan dan siswa dapat mengamatinya  

langsung. 
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Berdasarkan hasil uji keoperasionalan alat peraga beserta LKS yang 

telah dilakukan didapatkan hasil kemenarikan alat sebesar 3,35 kategori 

sangat baik dan kemudahan penggunaan alat sebesar 3,51 kategori sangat 

baik. Alat peraga kit hidrostatis beserta LKS dapat meningkatkan 

pemahaman konsep tekanan zat cair pada siswa dengan nilai N-Gain 

sebesar 0,65 dikategorikan sedang. Sehingga Alat peraga dan LKS efektif 

untuk digunakan dalam pembelajaran.  

Pengembangan alat peraga kit hidrostatis dapat meningkatkan 

pemahaman konsep tekanan zat cair siswa SMP. Kit hidrostatis beserta 

LKSnya dapat dijadikan sumber belajar yang bervariasi bagi guru dan 

siswa.   

5.2 Saran 

Saat percobaan aplikasi Hukum Pascal, siswa harus mencoba sendiri 

menekan secara bergantian antara penghisap besar dan penghisap kecil 

sehingga siswa dapat merasakan perbedaan gaya yang diberikan. 

Membrane (penutup corong) yang digunakan masih terlalu tebal 

sehingga besarnya tekanan di dalam zat cair antara air dan minyak belum 

terlihat jelas perbedaannya 

Alat peraga kit hidrostatis yang sudah dibuat dapat dikembangkan 

dengan inovasi-inovasi lain agar semua konsep pada tekanan zat cair dapat 

dijelaskan dengan alat peraga. 
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ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN  GURU 

 

1.1 Petunjuk Pengisian Angket 

a. Mohon Bapak/Ibu memilih satu jawaban dengan cara memberi tanda ceck list 

( √ ) pada kotak “Tidak Perlu”, “Perlu” atau “Sangat Perlu” untuk jawaban 

yang dianggap paling tepat dan bila Bapak/Ibu memiliki keterangan khusus 

mengenai jawaban yang dipilih, silahkan tuliskan pada kolom yang ada di 

sebelahnya. 

b.  Informasi yang Bapak/Ibu guru berikan tidak ada kaitannya dengan prestasi 

Bapak/Ibu sebagai guru mata pelajaran IPA di sekolah. Oleh karena itu, 

mohon informasi yang diberikan sesuai dengan pendapat guru. 

c. Sebelumnya Saya mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan yang 

Bapak/Ibu berikan. 

 

1.2 Contoh Pengisian Angket 

 

No Pertanyaan Pemilihan Jawaban Keterangan 

Ya Tidak 

1 Perlukah penggunaan buku  

teks mata pelajaran IPA yang 

Bapak/Ibu miliki dalam  

membantu membelajarkan  

materi tekanan pada zat cair? 

 √ Sebagai pegangan dalam 

mengajar 
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1.3 Angket Pengungkap Kebutuhan Guru 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban Keterangan 

Ya Tidak 

1 Perlukah penggunaan buku  

teks mata pelajaran IPA yang  

Bapak/Ibu miliki dalam  

membantu membelajarkan  

materi tekanan pada zat cair? 

√  

 

2 Perlukah penggunaan sumber  

belajar selain buku pegangan  

Bapak/Ibu untuk menjelaskan 

konsep tekanan pada zat cair 

(misalkan video, simulasi, alat  

peraga, dll.)? 

√  

 

3 Perlukah ketersediaan  

laboratorium dan perpustakaan 

dalam membantu Bapak/Ibu  

untuk membelajarkan konsep  

tekan pada zat cair kepada  

siswa? 

√  

 

4 Perlukan siswa diajak  

melakukan praktikum untuk  

memahami konsep tekanan 

pada zat cair? 

√  

 

5 Apakah Bapak/Ibu 

menggunakan media 

pembelajaran tertentu untuk 

membelajarkan konsep 

tekanan pada zat cair? 

 √ 

 

6 Perlukah dikembangkan alat  

peraga untuk demonstrasi dan 
√  
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praktikum untuk 

membelajarkan konsep 

tekanan pada zat cair agar 

lebih mudah dipahami siswa? 

7 Perlukah adanya kemenarikan  

dalam alat peraga untuk  

membelajarkan materi tekanan 

pada zat cair sehingga siswa 

antusias dalam belajar? 

√  

 

8 Apakah di laboratorium Bapak 

/Ibu terdapat alat peraga untuk 

menjelaskan konsep tekanan 

zat cair? 

√  

 

9 Jika sudah ada alat peraga 

tekanan pada zat cair 

sebelumnya, perlukah 

dikembangkan dengan desain 

yang berbeda? 

 √ 

 

10 Apakah Bapak/Ibu setuju bila 

dikembangkan media 

pembelajaran seperti alat 

peraga kit hidrostatis disertai 

LKS guna membelajarkan 

konsep tekanan pada zat cair? 

√  

 

 

 

Kebumen, … Januari 2015 

 

 

…………………………... 
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SILABUS MATA PELAJARAN: 

IPA  
Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas /Semester : VIII  

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Mengagumi keteraturan 

dan kompleksitas 

ciptaan Tuhan tentang 

aspek fisik dan kimiawi, 

kehidupan dalam 

ekosistem, dan peranan 

manusia dalam 

lingkungan serta 

mewujudkannya dalam 

pengamalan ajaran 

agama yang dianutnya 

Tekanan zat 

cair dan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Mengamati : 

 Demonstrasi pengukuran tekanan darah 

menggunakan alat stetoskop. 

Menanya : 

Menanyakan tentang : 

 Bagaimanakah prinsip kerja alat 

pengukur tekanan darah? 

 Apakah tekanan darah di tiap bagian 

tubuh adalah sama ? 

Eksperimen/explorer : 

 Melakukan pengukuran tekanan darah di 

berbagai bagian tubuh.. 

Asosiasi : 

 Mengolah data percobaan ke dalam tabel. 

 Menghubungkan data tekanan darah di 

berbagai bagian tubuh dengan jaraknya 

ke jantung.  

 Menyimpulkan hubungan antara tekanan 

darah dengan jaraknya ke jantung. 

Tugas 

1. Membuat tulisan 

mengapa penyelam 

boleh menyelam 

pada kedalaman 

tertentu? 

2. Mendata berbagai 

gangguan pada 

sistem peredaran 

darah, sistem 

pernafasan, dan 

sistem pengangkutan 

pada tumbuhan..   

 

Observasi 

Ceklist lembar 

pengamatan kegiatan 

eksperimen dan 

presentasi 

 

2 x 5 JP  Buku paket,  

 Lembar kerja 

Praktikum,  

 Buku atau 

sumber 

belajar yang 

relevan. 

 Media 

elektronik 

 

2.1 Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa 

ingin tahu; objektif; 

jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; 

terbuka; kritis;  kreatif; 

inovatif dan peduli 

lingkungan) dalam 

Lampiran 2 
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aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi sikap 

dalam melakukan 

pengamatan,percobaan, 

dan berdiskusi 

2.2 Menghargai kerja 

individu dan kelompok 

dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan 

percobaan dan 

melaporkan hasil 

percobaan. 

2.3 Menunjukkan perilaku 

bijaksana dan 

bertanggung jawab 

dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud 

implementasi sikap 

dalam memilih makanan 

dan minuman yang 

menyehatkan dan tidak 

merusak tubuh. 

2.4 menunjukkan 

penghargaan kepada 

orang lain dalam 

Komunikasi: 

 Diskusi kelompok untuk membahas hasil 

percobaan. Menyampaikan hasil 

percobaan dalam bentuk tabel dan 

dipresentasikan di depan kelas. 

 

Mengamati : 

 Melihat gambar atau tayangan peristiwa 

pengikatan O2 dan pelepasan CO2 oleh 

darah di paru-paru. 

Menanya : 

Menyakan tentang : 

 Bagaimanakah cara oksigen di paru-paru 

dapat masuk ke dalam darah.. 

Eksperimen/explorer : 

 Melakukan percobaan difusi 

menggunakan wadah berisi dua 

konsentrasi larutan yang berbeda.  

Asosiasi : 

 Hasil percobaan digunakan untuk 

menemukan konsep difusi dan 

menghubungkannya dengan peristiwa 

respirasi di paru-paru. 

Komunikasi: 

 Mempresentasikan hasil percobaan di 

depan kelas. 

 

 

Portofolio 

Laporan tertulis 

kelompok dan tugas 

 

Tes 

Tes tertulis bentuk 

uraian dan/atau pilihan 

ganda 



72 

 

 

 

aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi 

penghargaan pada orang 

yang menjual makanan 

sehat tanpa campuran 

zat aditif yang 

berbahaya 

Mengamati : 

 Melihat gambar atau tayangan peristiwa 

pengangkutan air dari lingkungan ke akar, 

kemudian dibawa ke daun. 

Menanya : 

Menyakan tentang : 

 Bagaimana cara tumbuhan membawa air 

dari akar hingga ke daun? 

Eksperimen/explorer : 

 Melakukan percobaan osmosis 

menggunakan material hidup yang 

diletakkan pada larutan yang berbeda 

konsentrasinya.  

Asosiasi : 

 Hasil percobaan digunakan untuk 

menemukan konsep osmosis dan 

menghubungkannya dengan peristiwa 

pengangkutan air pada tumbuhan. 

Komunikasi: 

 Mempresentasikan hasil percobaan di 

depan kelas. 

 Menginformasikan lebih lanjut cara 

lainnya tentang pengangkutan air dan zat 

makanan pada tumbuhan. 

 

3.1 Memahami tekanan zat 

cair dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-

hari untuk menjelaskan 

tekanan darah, difusi 

pada peristiwa respirasi, 

dan tekanan osmosis 

4.8    Melakukan percobaan 

untuk menyelidiki 

tekanan cairan pada 

kedalaman tertentu, 

gaya apung, kapilaritas 

(transport cairan pada 

batang tumbuhan), dan 

tekanan cairan pada 

ruang tertutup 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SMP/MTs 

Mata Pelajaran   : IPA 

Kelas / Semester  : VIII / 2 

Materi Pokok   : Tekanan dalam Zat Cair 

Alokasi Waktu   : 5 x 40 menit (2 kali pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

B. Kompetensi Dasar  

4.3  Melakukan percobaan untuk menyelidiki tekanan cairan pada kedalaman 

tertentu, gaya apung, kapilaritas (menyelidiki transport cairan dalam batang 

tumbuhan) dan tekanan cairan pada ruang tertutup  

C. Indikator 

 Mendeskripsikan tentang tekanan hidrostatis 

Lampiran 3 
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 Mengidentifikasi Hukum Pascal 

 Memahami prinsip kerja alat sederhana aplikasi Hukum Pascal 

 Memahami prinsip bejana berhubungan 

 Memahami kondisi benda tenggelang, melayang, dan terapung 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat mendeskripsikan tentang tekanan hidrostatis melalui diskusi  

 Siswa dapat mengidentifikasi Hukum Pascal melalui proses mengamati  

 Siswa memahami prinsip kerja alat sederhana aplikasi Hukum Pascal 

melalui mencoba  

 Siswa memahami prinsip bejana berhubungan melalui proses diskusi  

 Siswa memahami kondisi benda tenggelang, melayang, dan terapung 

melalui mengamati dengan cermat  

E.  Materi Ajar 

a) Hukum utama Hidrostatis 

Secara matematis, tekanan hidrostatis dapat dinyatakan dengan persamaan 

berikut: 

hgPA    

 

Keterangan: 

AP = tekanan hidrostatis (N/m
2
) 

 = massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

g = percepatan grafitasi bumi (m/s
2
) 

h = kedalaman atau ketinggian zat cair (m) 

b) Hukum Pascal 

Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di 

ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Gejala  alam  ini  

sering  digunakan  dalam teknologi untuk mengangkat mobil di bengkel atau 

pompa hidrolik  untuk  emompa  suatu  bahan  tertentu. 
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c) Bejana berhubungan 

Bejana berhubungan adalah dua atau lebih bejana yang bagian  atasnya 

terbuka, sedangkan bagian bawahnya berhubungan satu dengan yang lain. 

Apabila bejana berhubungan berisikan satu jenis zat cair dan dalam keadaan 

setimbang, maka permukaan zat cair akan terletak pada satu bidang datar. 

d) Hukum Archimedes 

Gaya  apung  sama  dengan  berat  benda  di  udara  dikurangi dengan berat 

benda di dalam air. 

AUA WWF   

dengan:  

FA= gaya apung atau gaya ke atas (N) 

Wu= gaya berat benda di udara (N) 

WA = gaya berat benda di dalam air (N) 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajran 

1) Pendekatan  : Scientific   

2) Metode Pembelajaran : demonstrasi, ceramah, dan diskusi 

G.  Media, Alat dan Bahan Pembelajaran 

1) Media  : kit hidrostatis, LKS 

2) Alat dan bahan : air, minyak, balon, garam 

H.  Langkah-langkah Kegiatan PembelajarPertemuan Pertama 

Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat mendeskripsikan tentang tekanan hidrostatis melalui diskusi 

dengan bertanggung jawab 

 Siswa dapat mengidentifikasi Hukum Pascal melalui proses mengamati 

dengan cermat 

 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 Meminta peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing sebagai rasa taqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

20 menit 
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Esa. 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sambil mengenal 

karakteristik peserta didik. 

 Membagikan LKS kepada setiap siswa 

 Menanyakan pengetahuan awal peserta didik tentang cara kerja 

alat aplikasi Hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

 Membagi siswa kedalam kelompok kecil, setiap kelompok 

beranggotakan 4 siswa 

 Memberi waktu pada siswa untuk membaca dan memahami 

langkah kerja pada praktikum 1.  

 Mengecek pemahaman siswa tentang langkah kerja praktikum 

 Melakukan demonstrasi menyelidiki tekanan di dalam zat cair, 

siswa memperhatikan dengan cermat 

 Mempersilahkan beberapa kelompok untuk maju dan mencoba 

menggunakan kit hidrostatis 

 Siswa dalam kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan yang 

ada di LKS 

 Perwakilan dua kelompok membacakan hasil diskusinya dan 

kelompok lain menanggapi jawaban kelompok tersebut 

 Melakukan demonstrasi Hukum Pascal 

 Menuntun siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKS 

praktikum 2 

 Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk menjawab 

pertanyaan yang ada di LKS 

 Menunjuk 3 bangku untuk membacakan hasil diskusinya  

 Guru menanggapi hasil presentasi untuk memberi penguatan 

pemahaman dan/atau mengklarifikasi miskonsepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

20 menit 

Penutup 10 menit 
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 Guru bersama siswa menyimpulkan tekanan hidrostatis dan 

Hukum Pascal. 

 Memberikan tugas baca materi aplikasi Hukum Pascal, Bejana 

Berhubungan dan Hukum Archimedes 

 

 Pertemuan Kedua 

Tujuan Pembelajaran 

 Siswa memahami prinsip kerja alat sederhana aplikasi Hukum Pascal melalui 

mencoba dengan bertanggung jawab 

 Siswa memahami prinsip bejana berhubungan melalui proses diskusi dengan 

santun 

 Siswa memahami kondisi benda tenggelang, melayang, dan terapung melalui 

mengamati dengan cermat  

 

Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 Menagih dan mengingatkan tugas membaca materi aplikasi 

Hukum Pascal, bejana berhubungan dan Hukum Archimedes 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam kelompok 

10 menit 

 

 

Kegiatan Inti 

 Siswa dibagi dalam kelompok kecil, masing-masing terdiri atas 

4 siswa 

 Memberi waktu pada siswa untuk membaca dan memahami 

langkah kerja pada praktikum 3.  

 Mengecek pemahaman siswa tentang langkah kerja praktikum 

 Melakukan demonstrasi alat aplikasi Hukum Pascal. Beberapa 

siswa diminta mencoba menekan suntikan besar dan kecil 

secara bergantian. 

 Siswa dalam kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan yang 

ada di LKS 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 
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 Perwakilan dua kelompok membacakan hasil diskusinya dan 

kelompok lain menanggapi jawaban kelompok tersebut 

 Guru memberi penguatan pemahaman  

 Melakukan demonstrasi bejana berhubungan 

 Menuntun siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKS 

praktikum 4 

 Siswa menjawab pertanyaan yang ada di LKS tanpa diskusi 

 Guru menunjuk 3 siswa untuk membacakan jawabannya  

 Guru memberi penguatan pemahaman  

 Memberi waktu pada siswa untuk membaca dan memahami 

langkah kerja pada praktikum 5.  

 Mengecek pemahaman siswa tentang langkah kerja praktikum 

 Melakukan demonstrasi kondisi benda tenggelam, melayang 

dan terapung, siswa memperhatikan dengan cermat 

 Siswa dalam kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan yang 

ada di LKS 

 Perwakilan dua kelompok membacakan hasil diskusinya dan 

kelompok lain menanggapi jawaban kelompok tersebut 

 Guru menanggapi hasil presentasi untuk memberi penguatan 

pemahaman dan/atau mengklarifikasi miskonsepsi 

 

 

 

 

 

40 menit 

Penutup 

 Guru bersama siswa menyimpulkan Hukum Paskal, prinsip 

kerja bejana berhubungan, dan kondisi benda terapung, 

melayang dan tenggelam. 

 Mengingatkan siswa untuk belajar, pertemuan selanjutnya 

posttest 

10 menit 

 

 

Penilaian 

1. Mekanisme dan prosedur 

Penilaian dilakukan dari hasil  tes tertulis. 
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2. Aspek dan Instrumen penilaian 

Instrumen tes menggunakan tes tertulis uraian dan/atau pilihan ganda 

3. Contoh Instrumen (Terlampir) 

 

Sumber/Referensi 

Karim, Saeful. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk 

Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Nurachmandani, Setya dan Samson Samsulhadi. 2010. Ilmu pengetahuan Alam 

(Terpadu) 2. Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementrian Pendidikan nasional 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS 8G DAN KODE 

SMP NEGERI 1 PURING TAHUN 2014/2015 

NO NAMA KODE 

1 IMAM TAUFIK ARDIANSYAH S-01 

2 PUJI NUR ROHYANI S-02 

3 SUTIA NINGSIH S-03 

4 UBAYUN ALFARIZI S-04 

5 ARIF KUSANTO S-05 

6 FITRIANI S-06 

7 NUR HIDAYATUL FITROH S-07 

8 SYAHRUL KHOIRUL ANAM S-08 

9 ANISA HIDAYATUN NAJAH S-09 

10 FAJAR GUNARTO S-10 

11 JENI AFRIDA S-11 

12 ROIS ULIN NUHA S-12 

13 SITI NUR KHASANAH S-13 

14 ERNA RAHAYU S-14 

15 MALFIN AL NGAVIF S-15 

16 NISSA RAMADHANI MAHDI S-16 

17 WIJI LESTARI S-17 

18 ZUHRUL ANAM RIDHO S-18 

19 EKO JUNANTO S-19 

20 GUMARASARI S-20 

21 PINGKKEN SETIANINGSIH S-21 

22 RECKA FERRARI S-22 

23 DESI FATIMAH S-23 

24 DIKKI PURWANTO S-24 

25 NUR INDAH YULIANI S-25 

26 TEGUH WIDODO S-26 

27 UMI KHABIBAH S-27 

28 EKA YULIANI S-28 

29 FAIZAL RAMADHANI S-29 

30 RUSANTI S-30 

31 SUHERI YANTO S-31 

 

  

Lampiran 4 
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CARA KERJA PEMBUATAN ALAT PERAGA  

KIT HIDROSTATIS 
1) Tekanan hidrostatis 

a) Papan kayu dipotong  2 bagian (besar dan kecil) dan disatukan seperti 

gambar berikut. 

 

b) Permukaan papan kayu dihaluskan menggunakan amplas kemudian dicat 

c) Selang transparan ditempelkan pada papan kayu membentuk huruf U. 

Pada salah satu bagian selang lebih panjang dan ujungnya dipasang 

corong. 

d) Corong ditutup menggunakan balon karet. 

e) Mencari dua wadah transparan yang besarnya sama  

2) Hukum Pascal 

a) Wadah transparan dilubangi bagian dindingnya 

b) Lubang tersebar merata melingkari diding wadah 

c) Lubang ditutup menggunakan plaster transparan  

3) Aplikasi Hukum Pascal 

a) Papan kayu dipotong dan dirangkai membentuk huruf n. Pada bagian atas 

kayu dilubangi (2 lubang) seperti pada gambar berikut. 

Lampiran 5 
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b) Selang transparan dipasang memasuki kedua lubang 

c) Ujung selang dipasang suntikan. Satu suntikan besar dan satu suntikan 

kecil. 

d) Air berwarna dimasukan pada selang  

4) Bejana berhubungan 

a) Pipa paralon dilubangi sesuai ukuran selang yang akan digunakan. 

b) Pada ujung paralon dipasang penutup paralon dan ujung satunya dipasang 

penyambung paralon yang membelok. 

c) Selang dengan diameter berbeda-beda dipotong dengan ukuran 10 cm. 

d) Selang dipasang pada lubang paralon dan dilem agar tidak ada kebocoran 

5) Hukum Archimedes 

a) Menyiapkan 3 buah wadah transparan yang besarnya sama 

b) Balon pertama diisi sedikit air dan udara. Balon kedua diisi air (tidak ada 

gelembung udara) dan balon ketika diisi air garam. 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

Lampiran 6 



84 

 

 

 

 
 

 



85 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 
 



87 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

REKAP HASIL VALIDASI AHLI TERHADAP ALAT PERAGA KIT HIDROSTATIS BESERTA LKS 
No Aspek yang dinilai Skor dari 

Validator 

1 

Skor dari 

Validator 

2 

Skor dari 

Validator 

3 

Jumlah 

Skor 

Jumlah Skor 

per item 

Rerata Skor 

Alat peraga kit hidrostatis 

1 Kemenarikan 8 7 7 22 3,67 

3,67 2 Kemudahan 11 11 12 34 3,78 

3 Keakurasian  12 9 11 32 3,55 

LKS untuk kit hidrostatis 

4 Kelayakan isi 17 17 17 51 3,4 

3,44 

5 Kesesuaian isi 20 21 20 61 3,39 

6 Kelayakan kegrafikan 20 20 20 60 3,33 

7 Kelayakan bahasa 29 27 30 86 3,58 
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KISI-KISI ULANGAN HARIAN 
 Program Studi  : IPA  

Alokasi waktu  : 60 menit  

 

Sub Topik Materi Soal Jenjang Kemampuan Jumlah Bentuk tes Nomor 

soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Tekanan 

Hidrostatis 

Mengetahui hal yang mempengaruhi besanya 

tekanan hidrostatis 

 v     2 PG 1, 2 

Menghitung besar tekanan pada zat cair   v    2 PG 3, 4 

Memilih gambar yang sesuai dengan hukum 

hidrostatis 

 v v    2 PG 5, 6 

Hukum 

Pascal 

Memahami pengertian hukum Pascal v      1 PG 7 

Menyelesaikan soal berdasarkan hukum 

pascal 

  v v   2 PG 8, 9 

Memilih alat yang prinsip kerjanya 

menggunakan prinsip Hukum Pascal 

 v     2 PG 10, 11 

Bejana 

Berhubungan 

Memilih konsep yang sesuai dengan bejana 

berhubungan 

v v     3 PG 112, 13 15 

Menyelesaikan soal berdasarkan konsep 

bejana berhubungan 

  v    1 PG 14 

Hukum 

Archimedes 

Memahami prinsip benda terapung, 

melayang, dan tenggelam 

 v  v   3 PG 16, 19, 20 

Menyelesaikan soal berdasarkan hukum 

archimedes 

  v v   2 PG 18, 17 

 

Lampiran 8 
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SOAL UJI COBA 

 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada: 

(1) ketinggian zat cair 

(2) massa jenis zat cair 

(3) luas permukaan zat cair 

(4) gaya gravitasi bumi 

Pernyataan yang benar adalah . . . . 

A. (1), (3), dan (4) 

B. (1), (2), dan (3) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (1), (2), dan (4) 

2. Pada suatu wadah berisi air, tempat yang tekanan zat cairnya paling besar 

adalah .... 

A. bagian dasar dari wadah 

B. bagian atas wadah 

C. bagian tengah wadah 

D. semuanya sama 

3. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar.  

 

Jika massa jenis air = 1000 kg/m
3
 dan percepatan gravitasi 10 N/kg, 

tekanan hidrostatis yang diterima ikan di titik Q adalah… 

A. 6.000 N/m
2
 

B. 8.000 N/m
2
 

C. 10.000 N/m
2
 

D. 14.000 N/m
2
 

4. Tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang menyelam pada 

kedalaman 4 m di bawah permukaan air yang mempunyai massa jenis 

1.000 kg/m
3
 adalah . . .. 

A. 10.000 Pa B. 20.000 Pa 

Lampiran 9 
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C. 40.000 Pa D. 50.000 Pa 

5. Sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika tabung diberi 3 lubang, gambar 

yang benar adalah … 

 

 

 

 

 

6. Gambar bendungan yang benar ditinjau dari tekanan zat cair adalah … 

 

7. Tekanan yang diberikan pada zat akan diteruskan ke segala arah oleh zat 

cair itu sama besar. Pernyataan tersebut dinamakan .... 

A. Hukum Boyle 

B. Hukum Archimedes 

C. Hukum Pascal 

D. Hukum Newton 

8. Sebuah mesin hidrolik memiliki perbandingan diameter penghisap 2 : 3. 

Jika besar gaya pada penghisap yang kecil adalah 40N maka besar gaya 

pada penghisap besar adalah … 

A. 60 N 

A.. 

         D. B. 

        C. 

A. 

B. 

C. 

D. 
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B. 80 N 

C. 90 N 

D. 100 N 

9. Perhatikan gambar alat Hidrolik berbentuk U berikut ini!  

  

Berat balok X pada tabung kecil agar alat hidrolik tetap seimbang 

adalah.... 

A. 5 N 

B. 25 N 

C. 10.000 N 

D. 25.000 N 

10. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan Hukum Pascal adalah  

A. alat pengangkat mobil 

B. galangan kapal 

C. balon udara 

D. kapal selam 

11. Berikut ini alat yang memanfaatkan prinsip Pascal, kecuali … 

A. Dongkrak 

B. Mesin pengangkat mobil 

C. Rem mobil 

D. Rem sepeda 

12. Hukum bejana berhubungan: “Permukaan zat cair sejenis dalam bejana 

berhubungan, dalam keadaan … 

A. Setimbang terletak pada bidang mendatar 

B. Mendatar terletak pada bidang yang setimbang 

C. Setimbang terletak pada bidang yang menurun 

D. Setimbang terletak pada bidang lengkung 
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13. Hukum bejana berhubungan tidak belaku jika … 

A. Bentuk bejana berbeda 

B. Jumlah bejana lebih dari dua 

C. Luas penampang bejana tidak sama 

D. Dalam bejana terdapat pipa kapiler 

14. Pada sebuah pipa U, terdapat air (massa jenis = 1.000 kg/m
3
). Kemudian 

dimasukkan zat cair lain hingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jika 

diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm, hitunglah 

massa jenis zat cair tersebut. 

A. 800 kg/m
3
 

B. 900 kg/m
3
 

C. 1000 kg/m
3
 

D. 1100 kg/m
3
 

15. Terjadinya sumur artesis merupakan salah satu konsep …. 

A. Kapilaritas 

B. bejana berhubungan 

C. Hukum Archimedes 

D. Hukum Pascal 

16. Sebuah benda melayang di dalam zat cair memiliki arti sebagai berikut :  

1) gaya archimides sama dengan gaya berat benda 

2) massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair 

3) massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair  

4) massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair 

Pernyataan yang benar adalah....   

A. 1, 2 dan 3  

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 1, 2 , 3 dan 4 

17. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 50 N. Setelah ditimbang di 

dalam air beratnya menjadi 30 N. Benda tersebut mendapat gaya angkat 

sebesar  
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A. 50 N 

B. 30 N 

C. 20 N 

D. 10 N 

18. Kapal dengan volume 50.000 m
3
, terapungdi atas air laut dengan massa 

jenis 1.200 kg/m
3
. Jika bagian kapal yang terbenam di dalam air laut hanya 

setengahnya maka berat kapal di udara adalah . . . . 

A. 100.000.000 N  

B. 120.000.000 N 

C. 150.000.000 N  

D. 250.000.000 N 

19. Menurut Hukum Archimedes: “Sebuah benda yang dicelupkan sebagian 

atau seluruhnya ke dalam zat cair, mendapat gaya … 

A. Ke bawah sebesar berat zat cair yang didesaknya 

B. Ke bawah sebesar massa zat cair yang didesaknya 

C. Ke atas sebesar berat zat cair yang didesaknya 

D. Ke atas sebesar massa zat cair yang didesaknya 

20. Apabila  suatu  benda  tenggelam  di  dalam air, berarti .... 

A. benda tersebut berat 

B. benda tersebut ringan 

C. massa jenis benda lebih besar 1 kg/m
3
 

D. massa  jenis  benda  lebih  kecil  dari 1 kg/m
3
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ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAN TINGKAT KESUKARAN 

NO 
NAMA 

SISWA 

NOMOR SOAL 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 S-01 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 

2 S-02 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 13 

3 S-03 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 12 

4 S-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 16 

5 S-05 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 10 

6 S-06 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14 

7 S-07 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11 

8 S-08 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9 

9 S-09 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12 

10 S-10 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13 

11 S-11 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 12 

12 S-12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 

13 S-13 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 

14 S-14 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 10 

15 S-15 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 

16 S-16 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 8 

17 S-17 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 6 

18 S-18 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 

19 S-19 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 11 

20 S-20 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10 

21 S-21 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 

22 S-22 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
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23 S-23 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 

24 S-24 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 

25 S-25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 16 

26 S-26 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 10 

27 S-27 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7 

28 S-28 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 

29 S-29 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 

30 S-30 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

31 S-31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 13 

32 S-32 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 8 

VALID r hitung 0.635 0.41 0.389 0.444 0.749 0.4192 0.455 -0.24 0.3597 0.547 0.09 0.375 0.3694 0.212 0.51 0.416 -0.104 0.5245 

-

0.0217 0.53   

  r tabel 0.349                                         

  keterangan VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID TIDAK VALID VALID TIDAK VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID   

RELI S2 0.188 0.234 0.234 0.152 0.215 0.1523 0.215 0.241 0.1709 0.249 0.17 0.241 0.2344 0.202 0.234 0.2021 0.152 0.1709 0.2412 0.23   

  S2 Total 10.31152344   

  Sigma S2 4.135742188   

  KR-20 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.6304 0.63 0.63 0.6304 0.63 0.63 0.63 0.6304 0.63 0.63 0.6304 0.63 0.6304 0.6304 0.63   

  r tabel  0.349                                         

  kriteria Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel   

TK 

jumlah 

benar 8 12 12 26 22 26 22 13 25 17 7 13 12 9 12 23 26 25 13 12   

  

jumlah 

siswa 32                                         

  TK 0.25 0.375 0.375 0.813 0.688 0.8125 0.688 0.406 0.7813 0.531 0.22 0.406 0.375 0.281 0.375 0.7188 0.813 0.7813 0.4063 0.38   

  kriteria sukar sedang sedang mudah sedang mudah sedang sedang mudah sedang sukar sedang sedang sukar sedang mudah mudah mudah sedang sedang   
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ANALISIS DAYA PEMBEDA SOAL 

No Nama 
Nomor Soal yang Valid 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 18 20 

1 S-29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

2 S-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 

3 S-22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

4 S-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 

5 S-31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11 

6 S-10 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11 

7 S-06 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 

8 S-03 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 

9 S-02 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 

10 S-26 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 10 

11 S-23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10 

12 S-09 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 

13 S-20 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 

14 S-19 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 

15 S-11 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 

16 S-07 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 

17 S-01 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 9 

18 S-30 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

19 S-15 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8 

20 S-14 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 8 

21 S-05 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 8 

22 S-13 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 
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23 S-08 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7 

24 S-32 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6 

25 S-28 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6 

26 S-27 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 

27 S-21 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 

28 S-16 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 

29 S-24 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

30 S-12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

31 S-18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

32 S-17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

                                    

Daya 
Pembeda 

BA 6 8 8 16 16 16 15 15 13 9 8 8 15 16 8   

  BB 2 4 4 10 6 10 7 10 4 4 4 4 8 9 4   

  DP 0.25 0.25 0.25 0.375 0.625 0.375 0.5 0.3125 0.5625 0.313 0.25 0.25 0.438 0.4375 0.25   

  Kriteria 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 3   

                                    

Keterangan: 1 Diterima baik                         

  2 
Diterima tetapi perlu 

diperbaiki 
                        

  3 Diperbaiki                         

  4 Dibuang                         
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SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada: 

(1) ketinggian zat cair 

(2) massa jenis zat cair 

(3) luas permukaan zat cair 

(4) gaya gravitasi bumi 

Pernyataan yang benar adalah . . . . 

A. (1), (3), dan (4) 

B. (1), (2), dan (3) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (1), (2), dan (4) 

2. Pada suatu wadah berisi air, tempat yang tekanan zat cairnya paling besar 

adalah .... 

A. bagian dasar dari wadah 

B. bagian atas wadah 

C. bagian tengah wadah 

D. semuanya sama

3. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar.  

 

 

 

 

 

Jika massa jenis air = 1000 kg/m
3
 dan percepatan gravitasi 10 N/kg, 

tekanan hidrostatis yang diterima ikan di titik Q adalah… 

A. 6.000 N/m
2
 

B. 8.000 N/m
2
 

C. 10.000 N/m
2
 

D. 14.000 N/m
2
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4. Tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang menyelam pada 

kedalaman 4 m di bawah permukaan air yang mempunyai massa jenis 

1.000 kg/m
3
 adalah . . . . 

A. 10.000 Pa 

B. 20.000 Pa 

C. 40.000 Pa 

D. 50.000 Pa 

5. Sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika tabung diberi 3 lubang, gambar 

yang benar adalah … 

 

 

 

 

 

 

6. Gambar bendungan yang benar ditinjau dari tekanan zat cair adalah … 

 

 

7. Tekanan yang diberikan pada zat akan diteruskan ke segala arah oleh zat 

cair itu sama besar. Pernyataan tersebut dinamakan .... 

A.. 

D. B. 

  C. 

A. 

B. 

C. 

D. 
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A. Hukum Boyle 

B. Hukum Archimedes 

C. Hukum Pascal 

D. Hukum Newton 

8. Perhatikan gambar alat Hidrolik berbentuk U berikut ini!  

 

  

 

 

Berat balok X pada tabung kecil agar alat hidrolik tetap seimbang 

adalah.... 

A. 5 N 

B. 25 N 

C. 10.000 N 

D. 25.000 N

9. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan Hukum Pascal adalah  

A. alat pengangkat mobil 

B. galangan kapal 

C. balon udara 

D. kapal selam 

10. Hukum bejana berhubungan: 

“Permukaan zat cair sejenis dalam bejana berhubungan, dalam keadaan … 

A. Setimbang terletak pada bidang mendatar 

B. Mendatar terletak pada bidang yang setimbang 

C. Setimbang terletak pada bidang yang menurun 

D. Setimbang terletak pada bidang lengkung 

11. Hukum bejana berhubungan tidak belaku jika … 

A. Bentuk bejana berbeda 

B. Jumlah bejana lebih dari dua 

C. Luas penampang bejana tidak sama 
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D. Dalam bejana terdapat pipa kapiler 

12. Terjadinya sumur artesis merupakan salah satu konsep …. 

A. Kapilaritas 

B. bejana berhubungan 

C. Hukum Archimedes 

D. Hukum Pasca

13. Sebuah benda melayang di dalam zat cair memiliki arti sebagai berikut :  

1) gaya archimides sama dengan gaya berat benda 

2) massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair 

3) massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair  

4) massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair 

Pernyataan yang benar adalah....   

A. 1, 2 dan 3  

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 1, 2 , 3 dan 4

14. Sebuah gabus dimasukkan dalam air ternyata 75% volume gabus  tercelup 

dalam air. Maka massa jenis gabus adalah . . . 

A. 1,75 gr/cm
3
 

B. 1,00 gr/cm
3
 

C. 0,75 gr/cm
3
 

D. 0,50 gr/cm
3
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15. Apabila  suatu  benda  tenggelam  di  dalam air, berarti .... 

A. benda tersebut berat 

B. benda tersebut ringan 

C. massa jenis benda lebih besar 1 kg/m
3
 

D. massa  jenis  benda  lebih  kecil  dari 1 kg/m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SELAMAT MENGERJAKAN” 
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KUNCI JAWABAN 

TEKANAN PADA ZAT CAIR 

 

I. Pretest dan Postest 

 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 
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Analisi Uji N-Gain Berdasarkan Hasil Pretest dan Postest 

Pada Siswa Kelas 8G SMP Negeri 1 Puring 

No Nama Skor Pretest Skor Postest Nilai Pretest Nilai Postest 

1 S-01 11 14 73.33 93.33 

2 S-02 8 14 53.33 93.33 

3 S-03 8 13 53.33 86.67 

4 S-04 8 14 53.33 93.33 

5 S-05 6 12 40.00 80.00 

6 S-06 6 12 40.00 80.00 

7 S-07 5 11 33.33 73.33 

8 S-08 6 11 40.00 73.33 

9 S-09 9 13 60.00 86.67 

10 S-10 6 11 40.00 73.33 

11 S-11 5 12 33.33 80.00 

12 S-12 4 11 26.67 73.33 

13 S-13 6 13 40.00 86.67 

14 S-14 5 13 33.33 86.67 

15 S-15 11 12 73.33 80.00 

16 S-16 10 11 66.67 73.33 

17 S-17 6 13 40.00 86.67 

18 S-18 8 14 53.33 93.33 

19 S-19 12 13 80.00 86.67 

20 S-20 11 12 73.33 80.00 

21 S-21 6 12 40.00 80.00 

22 S-22 10 13 66.67 86.67 

23 S-23 10 15 66.67 100.00 

24 S-24 10 14 66.67 93.33 

25 S-25 9 13 60.00 86.67 

26 S-26 7 14 46.67 93.33 

27 S-27 9 9 60.00 60.00 

28 S-28 10 15 66.67 100.00 

29 S-29 6 10 40.00 66.67 

30 S-30 9 14 60.00 93.33 

31 S-31 7 10 46.67 66.67 

Jumlah Nilai 1626.67 2586.67 

Rerata 52.47 83.44 

N-Gain 0.65 

Klasifikasi Sedang 
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ANGKET UJI LAPANGAN UNTUK MENGETAHUI RESPON 

SISWA TERHADAP PENGGUNAAN KIT HIDROSTATIS 

BESERTA LKS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

KONSEP TEKANAN PADA ZAT CAIR 

 

Petunjuk Umum: 

1. Angket dimaksudkan untuk mengetahui respon anda terhadap alat 

peraga praktikum yang digunakan dalam pembelajaran. 

2. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi penilaian guru 

terhadap anda, sehingga anda tidak perlu menuliskan nama atau 

identitas apapun. 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan seluruh alternatif jawaban 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan 

memberi  tanda checklist (√) pada kolom pilihan jawaban sesuai 

dengan rubrik  penilaian berikut: 

a. SS (Sangat Setuju)  : skor 4 

b. S (Setuju)   : skor 3 

c. TS (Tidak Setuju)  : skor 2 

d. STS (Sangat Tidak Setuju)  : skor 1 

3. Diharapkan seluruh pernyataan dijawab dengan sebenar-benarnya 
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Hasil Angket Uji Lapangan Alat Peraga Kit Hidrostatis dan LKS 

Pada Siswa Kelas 8G SMP Negeri 1 Puring 

No Nama 
Skor Kemenarikan Skor Kemudahan 

KIT LKS KIT LKS 

1 S-01 12 9 12 12 

2 S-02 9 9 11 11 

3 S-03 10 6 10 10 

4 S-04 11 11 12 10 

5 S-05 12 10 12 11 

6 S-06 12 9 10 10 

7 S-07 11 9 10 10 

8 S-08 11 9 10 11 

9 S-09 11 9 10 11 

10 S-10 10 10 10 10 

11 S-11 12 10 10 10 

12 S-12 10 10 12 12 

13 S-13 12 11 10 10 

14 S-14 10 9 10 10 

15 S-15 10 9 10 10 

16 S-16 10 9 11 11 

17 S-17 11 9 11 9 

18 S-18 11 9 10 9 

19 S-19 10 8 10 10 

20 S-20 10 10 11 11 

21 S-21 12 8 12 12 

22 S-22 10 9 12 11 

23 S-23 10 9 10 9 

24 S-24 10 9 9 11 

25 S-25 10 9 10 9 

26 S-26 9 10 9 9 

27 S-27 10 9 9 11 

28 S-28 11 12 12 9 

29 S-29 12 11 12 11 

30 S-30 11 10 12 12 

31 S-31 11 12 11 12 

Jumlah Skor 331 293 330 324 

Rerata Skor 10.6774194 9.4516129 10.64516129 10.4516129 

Skor Max 12 
Skor 

Penilaian 3.55913978 3.1505376 3.548387097 3.483870968 

Klasifikasi Sangat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Gambar 4. Siswa   mendemontrasikan 

Hukum  Hidrostatis 

menggunakan kit 

Gambar 3. Siswa  membacakan 

langkah kerja 

percobaan 

Gambar 1. Siswa siswi kelas 8G 

(sampel penelitian)  

Gambar 2. Siswa  mengerjakan soal 

pretest 

Gambar 5. Peneliti 

mendemontrasikan 

Hukum Hidrostatis 

menggunakan kit 

hidrostatis 

 

Gambar 6. Siswa  berdiskusi dalam 

kelompok   
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Gambar 7. Demonstrasi Hukum 

Pascal di luar kelas   

Gambar 8. Siswa  mencoba alat 

peraga aplikasi Hukum 

Pascal   

Gambar  9. Peneliti memberi 

penguatan materi setelah 

diskusi selesai   

 

Gambar 10. Peneliti 

Rendemonstrasikan 

Hukum Artchimedes   

Gambar 11. Peneliti mengecek 

pemahaman siswa saat 

diskusi kelompok   

Gambar  12. Siswa  mengerjakan 

soal postest   
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