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 ABSTRAK 

Dewi, A. 2015. Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Dipadukan dengan 

Problem Based Learning (PBL) dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Prof. Dr. Hartono, M. Pd dan 

Pembimbing Pendamping Drs. Sukiswo Supeni Edie, M. Si. 

 

Kata kunci : think pair share, problem based learning, berpikir kritis 

 

Salah satu tujuan pembelajaran fisika di sekolah yaitu sebagai wahana 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini perlu adanya model 

pembelajaran yang diterapkan agar siswa mampu berpikir kritis. Selama 

pembelajaran siswa dituntut untuk aktif agar kemampuan berpikir kritis dapat 

berkembang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik model 

pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based learning dan 

untuk mengetahui penerapan model pembelajaran think pair share dipadukan 

dengan problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Berdasarkan tujuan tersebut sampel penelitian yang digunakan adalah kelas 

XI IPA 4 dan kelas XI IPA 5 SMA Negeri 1 Comal. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik sampling purposive. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pre-experimental design dengan desain one group pre-test 

and post-test design. Instrumen penelitiannya adalah soal tes tertulis dan 

perangkat pembelajaran. 

Kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan hasil pre-test dan post-test 

mengalami peningkatan. Hasil uji hipotesis menggunakan t-test satu sampel 

diperoleh thitung sebesar 10,16 dan ttabel sebesar 1,671. Hasil uji t-test menunjukkan 

thitung   ttabel. Perhitungan uji gain dari hasil pre-test dan post-test diperoleh 

peningkatan (g) sebesar 0,50. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran think pair share dipadukan dengan 

problem based learning adalah belajar dimulai dengan permasalahan agar 

merangsang siswa untuk berpikir, permasalahan berupa kontekstual, berpasangan 

untuk bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan, menghasilkan produk, 

mempresentasikan hasil produk. Jadi, model pembelajaran think pair share 

dipadukan dengan problem based learning dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 
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ABSTRACT 

 

Dewi, A. 2015. Combination of Learning Model Think Pair Share (TPS) and the 

Problem Based Learning (PBL) to Improve Student Critical Thinking Ability. 

Final Project, Department of Physics, Faculty of Mathematics and Sciences, 

Semarang State University. First supervisor Prof. Dr. Hartono, M. Pd and Second 

Supervisor Drs. Sukiswo Supeni Edie, M. Si. 

 

Keywords: think pair share, problem based learning, critical thinking 

 

One of the goals of physics in school is to provide a medium in improving 

students’ thinking skills which are useful for solving problems in daily life. In this 

case, learning model need to be applied to ensure that students are able to think 

critically. During the lesson, students need to be active in order to improve their 

critical thinking. 

This study is aimed to determine the characteristics of think pair share 

learning model combined with problem-based learning and the application of 

learning models to improve students' critical thinking skills. Based on these 

objectives, the sample of this study was class XI IPA 4 and XI IPA 4, SMAN 1 

Comal. Sampling technique was done by using sampling purposive technique. 

The method used in this study was a pre-experimental design using one group 

pre-test and post-test design. The instruments used in this research were a written 

test and learning devices. 

Based on the result of pre-test and post-test, students’ critical thinking 

skills has improved. The hypothesis testing result using t-test one sample was 

10.16 for tcount and 1,671 for ttable. The result showed that tcount was bigger than 

ttable. Calculations gain showed that the result of the post-test increased (g) 0.50 

from the pre-test result. Based on research, it can be concluded that the 

characteristics of think pair share learning combined with problem-based learning 

is learning process begins with a problem which stimulate students to think, in the 

form of contextual issues, paired to work together in order to solve problems, 

produce, present the results of the product. So, think pair share learning model 

combined with problem-based learning could improve students' critical thinking 

skills. 

 

  



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................ii 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..........................................................iii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................v 

PRAKATA ..........................................................................................................vi 

ABSTRAK ..........................................................................................................viii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................x 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................xiii 

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................xiv 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................xv 

BAB 

1. PENDAHULUAN ........................................................................................1 

1.1  Latar Belakang .......................................................................................1 

1.2  Rumusan Masalah ..................................................................................4 

1.3  Tujuan Penelitian ...................................................................................4 

1.4  Manfaat Penelitian .................................................................................4 

1.5  Pembatasan Masalah ..............................................................................5 

1.6  Penegasan Istilah ....................................................................................5 

1.7  Sistematika Penulisan Skripsi ................................................................6 

2. TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................................8 

2.1  Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) .......................................8 

2.2  Model Problem Based Learning (PBL) .................................................11 



 
 

xi 
 

2.3  Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Dipadukan dengan Problem 

Based Learning (PBL) ............................................................................15 

2.4  Berpikir Kritis ........................................................................................16 

2.5  Deskripsi Materi Fluida Statis ................................................................19 

2.6  Kerangka Berpikir ..................................................................................28 

2.7  Hipotesis .................................................................................................29 

3. METODE PENELITIAN ..............................................................................30 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................30 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian .............................................................30 

3.2.1 Populasi Penelitian ................................................................30 

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .............................31 

3.3  Variabel Penelitian .................................................................................31 

3.4  Metode dan Desain Penelitian ................................................................31 

3.5  Metode Pengumpulan Data ....................................................................32 

3.5.1 Metode Dokumentasi ............................................................32 

3.5.2 Metode Tes ............................................................................32 

3.6  Instrumen Penelitian...............................................................................33 

3.6.1 Instrumen Tes ........................................................................33 

3.6.2 Instrumen Non Tes ................................................................33 

3.7  Alur Penelitian .......................................................................................34 

3.8  Tahap Uji Coba Instrumen .....................................................................34 

3.8.1 Validitas ................................................................................35 

3.8.2 Reliabilitas ............................................................................35 

3.8.3 Taraf Kesukaran ....................................................................36 

3.8.4 Daya Pembeda .......................................................................37 

3.9  Analisis Data Awal ................................................................................38 

3.9.1 Uji Homogenitas ...................................................................38 

3.10 Analisis Data Akhir ...............................................................................38 

3.10.1 Uji Normalitas ........................................................................38 

3.10.2 Uji Ketuntasan Belajar Individu ............................................39 

3.10.3 Uji Gain ..................................................................................39 



 
 

xii 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................................41 

4.1 Karakteristik Model Pembelajaran Think Pair Share Dipadukan dengan 

Problem Based Learning ......................................................................41 

4.2  Hasil Penelitian ....................................................................................42 

4.2.1 Hasil Analisis data Awal .........................................................42 

4.2.2 Hasil Analisis Data Akhir .......................................................42 

4.2.2.1 Uji Normalitas ............................................................43 

4.2.2.2 Analisis Ketuntasan Belajar Individu .........................43 

4.2.2.3 Analisis Kemampuan Berpikir Kritis .........................44 

4.3  Pembahasan..........................................................................................47 

4.3.1 Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis ...............................47 

4.4  Keterbatasan Penelitian ........................................................................54 

5. PENUTUP ....................................................................................................56 

5.1 Simpulan ...............................................................................................56 

5.2 Saran .....................................................................................................57 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................58 

LAMPIRAN ........................................................................................................61 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                            Halaman 

2.1 Langkah-Langkah Model PBL ..................................................................13 

2.2 Sintaks Model Pembelajaran TPS Dipadukan dengan PBL ......................16 

3.1     Persebaran Siswa Kelas XI IPA ................................................................30 

3.2     Hasil Analisis Validitas .............................................................................35 

3.3     Hasil Analisis Tingkat Kesukaran .............................................................37 

3.4     Hasil Analisis Daya Pembeda ...................................................................37 

4.1     Uji Normalitas Nilai Pre-test dan Post-test ..............................................43 

4.2     Hasil One Sample t-test .............................................................................43 

4.3     Hasil Pre-test dan Post-test Siswa ............................................................44 

4.4     Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa ......................................45 

4.5     Hasil Analisis Kategori Kemampuan Berpikir Kritis Siswa .....................46 

  



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                        Halaman 

2.1 Tekanan Hidrostatis  ..................................................................................20 

2.2 Tekanan zat cair pada kedalaman yang sama ............................................21 

2.3 Perbedaan massa jenis zat terhadap ketinggian permukaan zat cair..........22 

2.4 Air memancar dari semua lubang dengan sama kuatnya...........................23 

2.5 Prinsip kerja dongkrak hidrolik .................................................................23 

2.6 Gaya-gaya yang bekerja pada benda yang tercelup ...................................25 

2.7 Terapung ....................................................................................................26 

2.8 Melayang ...................................................................................................26 

2.9 Tenggelam .................................................................................................27 

2.10 Kerangka Berpikir .....................................................................................29 

3.1     Alur Penelitian ..........................................................................................34 

4.1     Grafik skor rata-rata pre-test dan post-test................................................45 

4.2     Grafik peningkatan kemampuan berpikir kritis ........................................46 

4.3     Kategori kemampuan berpikir kritis pre-test dan post-test .......................47 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                                                                                                      Halaman 

1. Silabus .......................................................................................................61 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ...............................................63 

3. Kisi-kisi Soal Uji Coba ..............................................................................75 

4. Soal Uji Coba .............................................................................................85 

5. Rubrik Penilaian Kisi-kisi Soal .................................................................90 

6. Analisis Hasil Uji Coba Soal .....................................................................99 

7. Lembar Kerja Siswa ..................................................................................100 

8. Soal Pre-test dan Post-test .........................................................................108 

9. Daftar Nama Siswa ....................................................................................112 

10. Uji Homogenitas ........................................................................................113 

11. Nilai Pre-test ..............................................................................................115 

12. Uji Normalitas Nilai Pre-test .....................................................................116 

13. Nilai Post-test ............................................................................................117 

14. Uji Normalitas Nilai Post-test ...................................................................118 

15. Uji Ketuntasan Belajar Individu (One Sample t-test) ................................120 

16. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis (Uji Gain) ................................121 

17. Foto Penelitian ...........................................................................................122 

18. Surat Izin Penelitian ...................................................................................124 

19. Surat Keterangan Penelitian ......................................................................125 

20. SK Pembimbing .........................................................................................126



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk kemajuan suatu 

bangsa. Dalam suatu pendidikan, model atau metode pembelajaran merupakan 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Seiring 

dengan perubahan paradigma pembelajaran terjadi pula perubahan orientasi 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru (teacher centered) beralih menjadi 

berpusat pada siswa (student centered) dan yang semula tekstual menjadi 

kontekstual. Hal ini menuntut guru untuk selalu menciptakan proses pembelajaran 

yang kreatif, inovatif serta menyenangkan sehingga membuat siswa termotivasi 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Akan tetapi kenyataanya banyak guru yang 

masih mengajar dengan mengandalkan model pembelajaran konvensional.  

Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru 

mengolah pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil jika tujuan dari 

pembelajaran tersebut tercapai. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai 

anak didik. Untuk mencapai keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi 

adanya model pembelajaran yang diterapkan. 

Berdasarkan analisis dan wawancara dengan guru mata pelajaran Fisika 

kelas XI di SMA Negeri 1 Comal, nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran 

Fisika masih banyak yang belum mencapai KKM. Berdasarkan wawancara 

dengan guru, menunjukkan bahwa adanya permasalahan baik dari proses 
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pembelajaran maupun komponen pembelajaran. Selain wawancara dengan guru, 

wawancara juga dilakukan dengan siswa. Berdasarkan wawancara dengan siswa, 

menunjukkan bahwa jarangnya kegiatan praktikum pada mata pelajaran Fisika 

mengakibatkan siswa kurang mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah.  

Fisika merupakan cabang sains yang mempelajari gejala dan fenomena 

alam secara sistematis. Salah satu tujuan pembelajaran fisika di sekolah yaitu 

sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk 

memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari (Permendiknas, 2006: 167). 

Dalam hal ini perlu adanya model pembelajaran yang diterapkan agar siswa 

mampu berpikir kritis. Arnyana (2007) menunjukkan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Oleh 

karena itu, perlu diterapkannnya model pembelajaran inovatif yang bisa 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Contoh dari model pembelajaran 

inovatif diantaranya problem based learning dan think pair share. 

 Problem based learning merupakan metode pengajaran yang bercirikan 

adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar 

berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh 

pengetahuan (Arnyana, 2007). Pembelajaran berbasis masalah ini bermaksud 

untuk memberikan ruang gerak berpikir yang bebas kepada siswa untuk mencari 

konsep dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi yang disampaikan 

oleh guru. Hasil penelitian Setyorini (2010) menunjukkan bahwa penerapan 

model problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 



3 
 

 

siswa pada materi gerak lurus berubah beraturan kelas VII SMP Negeri 24 

Semarang. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana 

siswa dapat bekerjasama dalam menemukan pengetahuan. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif adalah think pair share. Menurut Azlina, sebagaimana 

dikutip oleh Nurmawati (2012) mengungkapkan bahwa think pair share 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang dalam bentuk diskusi 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, keterampilan berkomunikasi 

peserta didik dan mendorong partisipasi mereka dalam kelas. 

Think pair share dan problem based learning merupakan perpaduan dua 

model pembelajaran. Perpaduan ini bertujuan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui 

langkah-langkah yang dilakukan. Siswa dapat berkomunikasi dalam memecahkan 

masalah, berbagi dan mengatahui solusi dalam pemecahan masalah tersebut 

sehingga siswa akan menemukan pengetahuan yang mudah diingat sebagai 

pemahaman konsep yang matang dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan perpaduan dua model pembelajaran 

yaitu, think pair share dengan problem based learning. Oleh karena itu, peneliti 

akan mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) Dipadukan dengan Problem Based Learning (PBL) 

dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik model pembelajaran think pair share dipadukan 

dengan problem based learning? 

2. Apakah model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem 

based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1 Mengetahui karakteristik model pembelajaran think pair share dipadukan 

dengan problem based learning. 

2 Mengetahui penerapan model pembelajaran think pair share dipadukan 

dengan problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat riil sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Memberi informasi tentang salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 
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belajar fisika serta dapat mengembangkan kreatifitas guru dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

Memperkaya wawasan tentang bagaimana model pembelajaran yang bisa 

diterapkan dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan masukan atau gambaran bagi peneliti lain mengenai model 

pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based learning. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Agar penelitan ini memiliki arahan yang jelas dan tidak terlalu luas, maka 

perlu ada pembatasan masalah yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji penerapan model pembelajaran think pair share 

dipadukan dengan problem based learning dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

2. Materi Fisika yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah Fluida 

Statis (Tekanan Hidrostatis, Hukum Pascal dan Hukum Archimedes). 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: 

1.6.1 Model Pembelajaran Think Pair Share 

Menurut Azlina, sebagaimana dikutip oleh Nurmawati (2012), model 

pembelajaran think pair share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 
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dirancang dalam bentuk diskusi yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, 

keterampilan berkomunikasi siswa dan mendorong partisipasi mereka dalam 

kelas. 

1.6.2 Model Problem Based Learning 

Menurut Arends, sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007), model problem 

based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa 

mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun 

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir 

tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

1.6.3 Model Pembelajaran TPS Dipadukan dengan PBL 

Model pembelajaran think pair share (TPS) dipadukan dengan problem 

based learning (PBL) adalah model pembelajaran inovatif yang dirancang guna 

meningkatkan kemampuan berpikir dan komunikasi siswa dengan merangsang 

kemampuan berpikir siswa melalui pemecahan suatu masalah. 

1.6.4 Berpikir Kritis 

Menurut Norris & Ennis, sebagaimana dikutip oleh Fisher (2009: 4), 

berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus 

untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi dan bagian akhir skripsi. Bagian pendahuluan skripsi berisi halaman 

judul, pernyataan keaslian, pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, 
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daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian isi skripsi terdiri 

atas Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 

Hasil dan Pembahasan dan Bab 5 Penutup. Bab 1 terdiri atas latar belakang 

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

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

tinjauan pustaka yang meliputi model pembelajaran think pair share, model 

problem based learning, model pembelajaran think pair share dipadukan dengan 

problem based learning, berpikir kritis, materi fluida statis, kerangka berpikir dan 

hipotesis. Bab 3 berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, 

desain penelitian, variabel penelitian, alur penelitian, metode pengumpulan data, 

uji coba instrumen penelitian dan analisis data. Pada Bab 4 berisi hasil dan 

pembahasan. Bab 5 adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bagian akhir 

skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Menurut Azlina, sebagaimana dikutip Nurmawati (2012), model 

pembelajaran think pair share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang dalam bentuk diskusi yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, 

keterampilan berkomunikasi siswa dan mendorong partisipasi mereka dalam 

kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparno yang dikutip oleh Nurmawati 

(2012) bahwa dengan think diharapkan siswa bisa berpikir sendiri-sendiri atau 

menjawab soal yang diberikan oleh guru. Pair, siswa berdiskusi secara 

berpasangan dan akhirnya share, siswa berbagi hasil diskusi dengan seluruh siswa 

satu kelas kemudian memadukannya serta membuat kesimpulan bersama. Model 

ini dikembangkan oleh Frang Lyman dan koleganya di Universitas Mayland yang 

menyatakan bahwa think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk 

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

Sintaks model think pair share 

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

1. Berpikir (thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan 

pelajaran, dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir 

sendiri jawaban atau masalah. 
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2. Berpasangan (pairing) 

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan 

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

menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan 

gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru 

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

3. Berbagi (sharing) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 

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

berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar 

sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

Adapun karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe think pair share 

yaitu think (berpikir secara individual), pair (berpasangan dengan teman 

sebangku) dan share (berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas). 

Menurut Hamdayama (2014: 203), ada beberapa kelebihan dan kelemahan 

model think pair share. Beberapa kelebihan model pembelajaran think pair share 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Penggunaan metode 

pembelajaran think pair share menuntut siswa menggunakan waktunya untuk 

mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru di awal 

pertemuan sehingga diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik 

sebelum guru menyampaikannya pada pertemuan selanjutnya. 
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2. Memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan guru pada setiap pertemuan 

selain untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran tugas 

juga dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada setiap 

pertemuan. Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir maka siswa tersebut tidak 

mengerjakan tugas dan hal ini akan memengaruhi hasil belajar mereka. 

3. Angka putus sekolah berkurang. Model pembelajaran think pair share 

diharapkan dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar 

siswa dapat lebih baik daripada pembelajaran dengan model konvensional. 

4. Sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran dimulai, kecenderungan siswa 

merasa malas karena proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa yang 

disampaikan guru dan menjawab semua yang ditanyakan oleh guru. Dengan 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar dan tidak monoton 

dibandingkan metode konvensional. 

5. Penerimaan terhadap individu lebih besar. Dalam model pembelajaran 

konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas hanyalah siswa tertentu yang 

benar-benar rajin dan cepat dalam menerima materi yang disampaikan oleh 

guru sedangkan siswa lain hanyalah ”pendengar” materi yang disampaikan 

oleh guru. Dengan pembelajaran think pair share, hal ini dapat diminimalisir 

sebab semua siswa akan terlibat dengan permasalahan yang diberikan oleh 

guru. 

6. Hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam proses belajar mengajar 

adalah hasil belajar yang diraih oleh siswa. Dengan pembelajaran think pair 

share, perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi secara bertahap, 
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sehingga pada akhir pembelajaran hasil yang diperoleh siswa dapat lebih 

optimal. 

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Sistem kerja sama yang 

diterapkan dalam model pembelajaran think pair share menuntut siswa untuk 

dapat bekerja sama dalam tim, sehingga siswa dituntut dapat belajar 

berempati, menerima pendapat orang lain atau mengakui secara sportif jika 

pendapatnya tidak diterima. 

Sedangkan kelemahan-kelemahan dari model pembelajaran think pair share 

sebagai berikut: 

1. Tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berpikir sistematik. 

2. Lebih sedikit ide yang masuk. 

3. Jika ada selisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang 

bersangkutan sehingga banyak kelompok yang melapor dan dimonitor. 

4. Jumlah murid yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok, 

karena ada satu murid tidak mempunyai pasangan. 

5. Jumlah kelompok yang terbentuk banyak. 

6. Menggantungkan pada pasangan. 

 

2.2 Model Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran 

yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik (bersifat kontekstual) sehingga merangsang peserta didik untuk 

belajar. Menurut Murdiono sebagaimana dikutip Gilang (2012) bahwa model 
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pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dapat menjadi program 

yang mendorong kompetensi, tanggung jawab, dan partisipasi siswa, belajar 

menilai dan mempengaruhi kebijakan umum, memberanikan diri untuk berperan 

serta dalam kegiatan antar sesama. Sedangkan menurut Arends, sebagaimana 

dikutip oleh Trianto (2007), model problem based learning merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan 

kemandirian dan percaya diri. 

Tujuan dan hasil dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mendorong kerjasama 

dalam menyelesaikan tugas, melibatkan peserta didik dalam penyelidikan 

permasalahan pilihan sendiri yang memungkinkan mereka menginterpretasikan 

dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahamannya tentang 

fenomena tersebut. 

Menurut Arends, sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007), karakteristik 

pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut: 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. 

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 

c. Penyelidikan autentik. 

d. Menghasilkan produk dan memamerkannya. 

e. Kolaborasi. 
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Langkah-langkah dalam menerapkan problem based learning di kelas dan 

perilaku guru dalam setiap fasenya ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah model problem based learning 

Syntax Perilaku Guru 

Fase 1 

Orientasi peserta didik 

kepada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih 

Fase 2 

Mengorganisasikan 

peserta didik 

Membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

Fase 3 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah 

Fase 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Membantu peserta didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model 

dan berbagi tugas dengan teman 

Fase 5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari/meminta kelompok presentasi hasil kerja 

 

Berikut mengenai fakta empirik kelebihan problem based learning: 

a. Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik yang belajar 

memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan 

yang dimilikinya atau berusaha mencari informasi yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah yang mereka hadapi. Belajar dapat semakin bermakna 

dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi dimana 

konsep diterapkan. 



14 
 

 
 

b. Dalam situasi PBL peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara simulta dan mengaplikasikannya dalam konteks yang 

relevan. 

c. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 

d. Peserta didik memperoleh pengetahuan dasar (basic sciences) berguna untuk 

memecahkan masalah bidang keteknikan yang dijumpainya. 

e. Peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi 

terintegrasi dan relevan dengan kenyataan sebenarnya, yang sering disebut 

student-centered. 

f. Peserta didik mampu berpikir kritis, dan mengembangkan inisiatif. 

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, berikut kelemahan-kelamahan model 

pembelajaran problem based learning: 

a. Bagi peserta didik yang kurang berkomitmen, akan mengalami kesulitan 

dalam merumuskan permasalahan dan mengungkapkan hubungan antara 

dugaan-dugaan hipotesis, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan 

frustasi. 

b. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa banyak, karena membutuhkan 

waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori hipotesis dan 

menentukan pemecahan masalah lainnya. 
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c. Pembelajaran berbasis masalah lebih cocok untuk mengembangkan 

pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan 

emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. 

d. Pada beberapa disiplin waktu yang memadai bagi siswa untuk menentukan 

sendiri permasalahan dan dugaan hipotesis yang diperlukan, karena telah 

dipilih terlebih dahulu oleh guru.  

(Permendikbud No.59: 2014) 

 

2.3 Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Dipadukan 

dengan Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran think pair share (TPS) dipadukan dengan problem 

based learning (PBL) adalah model pembelajaran inovatif yang dirancang guna 

meningkatkan kemampuan berpikir dan komunikasi siswa dengan merangsang 

kemampuan berpikir siswa melaului pemecahan suatu masalah. Model 

pembelajaran ini merupakan perpaduan dua model pembelajaran yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share dengan model problem based 

learning. Perpaduan ini diharapkan agar mampu memaksimalkan pembelajaran 

yang akan dilakukan. Perpaduan ini mengacu pada sintaks model pembelajaran 

think pair share dan model problem based learning. Berikut ini merupakan 

sintaks model pembelajaran think pair share (TPS) dipadukan dengan problem 

based learing (PBL) yang disajikan dalam Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Sintaks model pembelajaran think pair share (TPS) dipadukan dengan 

problem based learing (PBL) 

Tahap Kegiatan Guru 

Tahap 1 

Memberikan orientasi tentang 

permasalahan kepada siswa 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi 

masalah. 

Tahap 2 

Perencanaan pembuatan kelompok 

Guru memandu siswa untuk 

berpasangan. 

Tahap 3 

Membantu bekerja mandiri dan 

kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen/diskusi dan 

mencari solusi. 

Tahap 4 

Mempresentasikan hasil 

Guru meminta beberapa pasangan untuk 

membagi jawaban mereka terhadap 

pertanyaan atau gagasan mereka kepada 

seluruh kelas. 

Tahap 5 

Analisis dan evaluasi 

Guru menganalisis dan mengevaluasi 

proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 

2.4 Berpikir Kritis 

Proses belajar diperlukan untuk meningkatkan pemahaman konsep materi 

yang disampaikan. Dalam proses belajar seseorang tidak lepas dari berpikir. Ada 

beberapa macam kemampuan berpikir. Menurut Liliasari, sebagaimana dikutip 

Yulianto (2001: 11) mengemukakan keterampilan berpikir dapat dibedakan 

menjadi berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kedua jenis berpikir ini disebut juga 

sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Berpikir kritis (critical thinking) sering disamakan artinya dengan berpikir 

konvergen, berpikir logis (logical thinking), dan reasoning. Menurut Norris & 

Ennis, sebagaimana dikutip oleh Fisher (2009: 4), berpikir kritis adalah pemikiran 
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yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti 

dipercaya atau dilakukan.  

Upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis perlu memperhatikan 

unsur dan indikator yang terdapat dalam berpikir kritis. Beberapa kategori berpikir 

kritis menurut Carin & Sund (1998:160) sebagaimana dikutip Yulianti (2009: 54) 

yaitu (a) mengklasifikasi; (b) mengasumsi; (c) memprediksi dan hipotesis; (d) 

menginterpretasi data; (e) mengiferensi atau membuat kesimpulan; (f) mengukur; 

(g) merancang sebuah penyelidikan; (h) mengamati; (i) membuat grafik; (j) 

meminimalkan kesalahan percobaan; (k) mengevaluasi; (l) menganalisis. Kategori 

di atas menurut Gulo (2004:65) sebagaimana dikutip oleh Wiyanto dan Yulianti 

(2009: 54) dijabarkan sebagai berikut: 

a) Mengklasifikasi : mengelompokan atau memisahkan objek/data atau memuat 

sesuatu ke dalam bagan yang sudah diambil dari pengamatan. 

b) Mengasumsi : perkiraan, praanggapan, atau perandaian. 

c) Memprediksi : membuat sesuatu gagasan untuk hasil yang diharapkan dari 

pokok kesimpulan. 

Menghipotesis atau merumuskan hipotesis : cara atau teknik menjawab 

masalah. 

d) Menginterpretasi data adalah menjelaskan kejadian dalam tabel/diagram, 

grafk dan juga dapat menerangkan sesutu dengan grafik atau tabel. 

Mengiferensi atau membuat kesimpulan adalah pengembangan dasar gagasan 

pengamatan yang memerlukan penilaian dan keputusan pada akhir 

pengalamannya. 
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e) Mengukur : membandingkan objek pada satuan perubahan standar tertentu. 

f) Merancang sebuah penyelidikan untuk memecahkan masalah. 

g) Mengamati/mengobservasi : menggunakan satu atau lebih panca indera untuk 

mencari informasi termasuk juga menggunakan alat. 

h) Membuat grafik : mengubah besaran-besaran dalam bentuk bilangan ke 

dalam bentuk diagram yang dapat menunjukkan hubungan antar besaran. 

i) Mengevaluasi : kegiatan untuk mengambil keputusan, menyatakan pendapat 

atau memberi penilaian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu baik kualitatif 

maupun kuantitatif. 

Upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis perlu memperhatikan 

unsur dan indikator yang terdapat dalam berpikir kritis. Unsur berpikir kritis 

menurut Ennis (1996: 4) adalah sebagai berikut: 

1. Focus (fokus) 

Langkah awal dari berpikir kritis adalah mengidentifikasi masalah dengan baik. 

Permasalahan yang menjadi fokus bias terdapat dalam kesimpulan sebuah 

argumen. 

2. Reasons (alasan) 

Apakah alasan-alasan yang disampaikan logis atau tidak untuk disimpulkan 

seperti yang tercantum dalam fokus. 

3. Inference (kesimpulan) 

Jika alasannya tepat, apakah alasan itu cukup untuk sampai pada kesimpulan yang 

diberikan. 

4. Situation (situasi) 
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Apabila pikiran sudah fokus kemudian mencocokkan dengan situasi yang 

sebenarnya. 

5. Clarity (kejelasan) 

Harus ada kejelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam argumen tersebut 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat kesimpulan. 

6. Overview (tinjauan ulang) 

Artinya kita perlu mengecek apa yang sudah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, 

dipelajari, dan disimpulkan. 

 

2.5 Deskripsi Materi Fluida Statis 

Fluida statis merupakan salah satu pokok bahasan di dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada kelas XI semester 2. Standar kompetensi 

materi fluida statis adalah menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem 

kontinu dalam menyelesaikan masalah. Kompetensi dasar materi fluida statis 

adalah menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang 

dibahas dalam penelitian ini meliputi tekanan hidrostatis, hukum Pascal dan 

hukum Archimedes. 

2.5.1 Pengertian Fluida 

Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan 

terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Oleh karena itu, yang termasuk fluida 

hanyalah zat cair dan gas. Perbedaan antara zat cair dan gas adalah zat cair 

(liquid) mengalir dibawah pengaruh gravitasi dan menempati tempat terendah 
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dalam suatu wadah, sedangkan gas (gases) dalam ruang tertutup berekipartisi 

mengisi wadah gas, tempat gas berada tanpa memperhatikan bentuk wadah. 

Adapun yang dimaksud fluida dalam penelitian ini adalah fluida jenis zat cair 

(liquid). 

2.5.2 Tekanan Hidrostatis dan Hukum Pokok Hidrostatis 

Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu 

bidang dibagi dengan luas bidang itu. Secara matematis, tekanan dinyatakan 

dengan persamaan : 

        
    

    
  

  
 

 
     (2.1) 

Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan 

hidrostatis. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tekanan hidrostatis 

perhatikan gambar 2.1. di bawah ini: 

 

Gambar 2.1. Tekanan Hidrostatis 

Pada gambar di atas terlihat sebuah tabung berisi zat cair berassa jenis  , 

kedalaman   dan luas penampang  . Zat cair yang berada di dalam bejana 

memiliki gaya berat   yang menekan dasar tabung, semakin tinggi permukaan zat 

cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan pada dasar tabung. Secara matematis 
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hubungan antara besar tekanan yang dihasilkan dan ketinggian zat cair dituliskan 

sebagai berikut, 

  
 

 
 

  

 
 

    

 
  

    

 
         (2.2) 

Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan tekanan hidrostatis adalah 

             (2.3) 

Keterangan: 

   tekanan hidrostatis (N/m
2
) atau Pa 

   massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

   kedalaman zat cair (m) 

   percepatan gravitasi (m/s
2
) 

Dari persamaan tersebut, dapat dipelajari bahwa tekanan hidrostatis sangat 

dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan kedalaman zat cair. 

 

Gambar 2.2. Tekanan zat cair pada kedalaman yang sama 

Perhatikan Gambar 2.2. di atas. Pada kasus seperti ini (untuk zat cair yang 

sejenis), tekanan zat cair tidak bergantung pada luas penampang dan bentuk 

bejana, tetapi tergantung pada kedalaman zat cair. Jadi tekanan hidrostatis pada 

titik A, B, C dan D adalah sama besar. Hal ini sesuai dengan hukum pokok 

hidrostatis bahwa ”semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu 
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jenis zat cair mempunyai tekanan hidrostatis yang sama”. Oleh karena itu, 

berdasarkan persamaan tekanan hidrostatis akan didapat, 

                   (2.4) 

 

Gambar 2.3. Gambar perbedaan massa jenis zat terhadap ketinggian permukaan 

zat cair 

Perhatikan Gambar 2.3. di atas. Mula-mula bejana pada gambar tersebut diisi zat 

cair pertama yang bermassa jenis   . Kemudian ke dalam mulut bejana sebelah 

kanan dimasukkan zat cair kedua yang bermassa jenis   . Titik B berada pada 

perbatasan kedua zat cair tersebut dan ditekan oleh zat cair kedua setinggi     

Titik A berada pada zat cair pertama dan ditekan oleh zat cair pertama setinggi   . 

Titik A dan B berada pada satu garis, sesuai dengan hukum Hidrostatika, kedua 

titik tersebut memiliki tekanan yang sama. Akan tetapi tekanan pada titik C dan D 

tidak sama karena jenis zat cair di kedua titik tersebut berbeda. 

2.5.3 Hukum Pascal 

Ketika Anda menekan botol berisi air yang memiliki banyak lubang, air 

memancar dari setiap lubang dengan sama kuatnya. Hasil percobaan inilah yang 

diamati oleh Blaise Pascal (Gambar 2.4.) yang kemudian menyimpulkan dalam 

hukum Pascal berbunyi: 
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”Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama 

besar ke segala arah.” 

 

Gambar 2.4. Air memancar keluar dari semua lubang dengan sama kuatnya 

Sebuah terapan sederhana dari prinsip Pascal adalah dongkrak hidrolik seperti 

ditunjukkan oleh gambar 2.5. berikut ini: 

 

Gambar 2.5. Prinsip kerja dongkrak hidrolik 

Dongkrak hidrolik terdiri dari bejana dengan dua kaki (kaki 1 dan kaki 2) yang 

masing-masing diberi pengisap. Pengisap 1 memiliki luas penampang A1 (lebih 

kecil) dan pengisap 2 memiliki luas penampang A2 (lebih besar). Bejana diisi zat 

cair (misalnya oli). Jika pengisap 1 Anda tekan dengan gaya F1, maka zat cair 

akan menekan pengisap 1 ke atas dengan gaya     sehingga terjadi keseimbangan 

pada pengisap 1 dan berlaku: 
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     (2.5) 

Sesuai hukum Pascal bahwa tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan 

sama besar ke segala arah, maka pada pengisap 2 bekerja gaya ke atas    . Gaya 

yang seimbang dengan ini adalah gaya F2 yang bekerja pada pengisap 2 dengan 

arah ke bawah. 

                                        
  

  
     (2.6) 

Dengan menyamakan ruas kanan (2.6) dan (2.5) kita peroleh 

  

  
 

  

  
       (2.7) 

   
  

  
         (2.8) 

Persamaan (2.8) menyatakan bahwa perbandingan gaya sama dengan 

perbandingan luas pengisap. 

2.5.4 Hukum Archimedes 

Suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair mendapat gaya ke atas 

sehingga benda kehilangan sebagian beratnya (beratnya menjadi berat semu). 

Gaya ke atas ini disebut sebagai gaya apung (buoyancy), yaitu suatu gaya ke atas 

yang dikerjakan oleh zat cair yang meningkat dengan kedalaman. Dengan 

demikian berlaku: 

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

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

benda. Hal ini dikenal dengan hukum Archimedes, sehingga gaya apung juga 

dinamakan gaya Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa ”gaya 

apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya 
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ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda 

tersebut”. 

Untuk memahami besarnya gaya apung, pada gambar 2.6 tekanan 

hidrostatis pada bagian bawah benda,   , lebih besar dibandingkan tekanan 

hidrostatis pada bagian atas benda,   , dimana selisihnya sebesar            , 

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

bawah sehingga berdasarkan hukum Newton dinyatakan bahwa            

sehingga diperoleh persamaan 

               

Dimana   adalah volume zat cair yang dipindahkan oleh benda. Karena 

kuantitas             adalah sama dengan massa zat cair yang dipindahkan, maka 

dapat dinyatakan bahwa      . 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Gaya-gaya yang bekerja pada benda yang tercelup 

Fenomena lain yang berkaitan dengan konsep hukum Archimedes adalah 

peristiwa benda mengapung, melayang dan tenggelam. Penjelasan fenomena yang 

berkaitan dengan hukum Archimedes dijabarkan sebagai berikut: 

Pa 

Pb 

h 
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a. Benda Mengapung 

Pada saat terapung, besarnya gaya apung       sama dengan berat benda 

      Pada peristiwa ini, hanya sebagian volume benda yang tercelup di dalam 

fluida sehingga volume fluida yang dipindahkan lebih kecil dari volume total 

benda yang mengapung. 

 

Gambar 2.7 Terapung 

Rumus benda mengapung : 

         

                 

                                 

             

      
 

      

       
 

Syarat terapung :                

b. Benda Melayang 

Pada keadaan melayang, berlaku bahwa gaya apung sama dengan berat benda, 

dan volume benda yang dipindahkan sama dengan volume benda yang melayang. 

 

Gambar 2.8 Melayang 
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Pada keadaaan ini berlaku: 

         

                 

                                 

Karena                      maka 

Syarat melayang:                

c. Benda Tenggelam 

Pada saat tenggelam berlaku gaya apung        lebih kecil daripada gaya 

berat benda       Karena benda tercelup seluruhnya ke dalam fluida, 

maka volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda. 

 

Gambar 2.9 Tenggelam 

Rumus benda tenggelam:            

                 

                                 

Karena                      maka 

Syarat tenggelam:                

 

 

 

N 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran di sekolah saat ini lebih menekankan metode menghafal 

daripada pemahaman konsep. Siswa selalu diberikan rumus dan disuruh 

menghafalkannya. Akibatnya kemampuan berpikir siswa menjadi melemah 

karena siswa hanya mengandalkan ingatannya. Hal ini menyebabkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa menjadi kurang optimal sehingga kemampuan berpikir 

tingkat tinggi pun kurang optimal. Berangkat dari permasalahan ini, maka perlu 

adanya model pembelajaran inovatif yang dapat membantu siswa dalam berpikir 

tingkat tinggi melalui pemecahan suatu masalah. 

Model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based 

learning merupakan perpaduan dua model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pemecahan suatu 

masalah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik suatu kerangka 

berpikir yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.10. Kerangka Berpikir 

 

 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan di atas, maka 

hipotesis pada penelitian ini adalah ”model pembelajaran think pair share 

dipadukan dengan problem based learning dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa”.   

Fisika 

 Proses pembelajaran yang digunakan masih 

menekankan metode menghafal 

 Interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan 

guru dalam pembelajaran perlu ditingkatkan 

Pembelajaran Inovatif 

Problem Based Learning Think Pair Share 

Berbagi dan Berpasangan Memecahkan Suatu Masalah 

 

Think Pair Share dipadukan dengan Problem Based Learning 

Kemampuan berpikir kritis melalui pemecahan 

suatu masalah dengan cara berpasangan 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Comal yang beralamat di 

Jalan Jend. Ahmad Yani No.77, Comal, Pemalang. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi (Sugiyono, 2010: 61) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Comal tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 5 kelas. Setiap kelas terdiri 

atas 40 siswa. 

Tabel 3.1. Persebaran Siswa Kelas XI IPA 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPA 1 40 

2 XI IPA 2 40 

3 XI IPA 3 40 

4 XI IPA 4 40 

5 XI IPA 5 40 
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3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel (Sugiyono, 2010: 62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 

dengan teknik sampling purposive sebagaimana menurut Sugiyono (2010: 68) 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

 

3.3 Variabel penelitian 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi (Arikunto, 2007: 162). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based learning. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang tidak bebas 

yang dikenai akibat dari variabel bebas (Arikunto, 2007: 162). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

3.4 Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-

experimental design dengan menggunakan dua kelas eksperimen tanpa kelas 

kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pre-test and post-test 

design. Pada desain ini sebelumnya siswa diberi pre-test kemudian diberi 
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perlakuan yaitu penerapan model pembelajaran think pair share (TPS) dipadukan 

dengan problem based learning (PBL) selanjutnya siswa diberikan post-test untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui hasil kognitif 

pada materi fluida statis. Adapun desain one group pre-test and post-test, yaitu: 

O1 X O2      (Sugiyono, 2009:75) 

Keterangan: 

O1 = nilai pre-test (sebelum diberi  model pembelajaran TPS dipadukan 

dengan PBL) 

X = model pembelajaran TPS dipadukan dengan PBL 

O2 = nilai post-test (setelah diberi  model pembelajaran TPS dipadukan 

dengan PBL) 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi (Arikunto, 2007: 274) yaitu sebuah cara untuk 

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

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

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data populasi penelitian 

seperti nama siswa, nilai ujian tengah semester 2 serta semua hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran fisika di sekolah. 

3.5.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian 

atau prestasi (Arikunto, 2007: 266). Pada penelitian ini tes yang digunakan adalah 
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soal pre-test dan post-test. Tes yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tes 

bentuk uraian. Metode tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Instrumen Tes 

Tes (Arikunto, 2007: 193) merupakan serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

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

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pre-test dan post-test. 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

3.6.2 Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi 

dan perangkat pembelajaran. Dokumentasi dilakukan sebelum dan sesudah 

penelitian. Dokumentasi yang dilakukan sebelum penelitian bertujuan untuk 

mengumpulkan data awal siswa seperti nama siswa, nilai ujian tengah semester 2, 

dan informasi pembelajaran yang telah dilakukan. Sedangkan dokumentasi yang 

dilakukan setelah penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data hasil penelitian 

seperti foto dan data lainnya. Perangkat pembelajaran yang digunakan untuk 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan penelitian terdiri dari silabus, RPP, LKS, 

soal pre-test dan post-test. 
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3.7 Alur Penelitian 

Alur penelitian ini meliputi mengkaji masalah, menentukan sampel 

penelitian, pembuatan instrumen, uji coba instrumen, penelitian, analisis data dan 

menarik simpulan. Bagan alur penelitian tersaji pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Penelitian 

3.8 Tahap Uji Coba Instrumen 

Instrumen tes diujicobakan pada kelas XI yang telah mendapatkan materi 

fluida statis untuk memperoleh butir soal tes yang terbaik. Langkah-langkah 

analisis yang dilakukan untuk soal tes meliputi: validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda. 

Menentukan 

sampel penelitian 

Membuat 

instrumen 

Konsultasi instrumen 

ke dosen 

Uji coba instrumen Analisis hasil uji 

coba 

Mengkaji masalah 

Instrumen penelitian 

(pretest dan posttest) 

Data 

Analisis 

Simpulan 
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3.8.1 Validitas 

Validitas soal dapat diketahui melalui uji coba perangkat tes. Rumus yang 

digunakan untuk validitas tes adalah: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
  

Keterangan : 

    koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

     skor item soal tertentu 

     skor total 

     jumlah siswa uji coba     (Arikunto, 2010: 72) 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r 

pada tabel product momen dengan taraf signifikansi 5% suatu butir dikatakan 

valid jika harga            (Arikunto, 2007: 75). 

Berdasarkan perhitungan analisis uji coba pada lampiran, kriteria validitas 

butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Hasil Analisis Validitas 

No. Kriteria No. Soal 

1 Valid 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 

2 Tidak Valid 2, 6, 10, 13, 14, 15 

 

3.8.2 Reliabilitas 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal bentuk uraian 

(Arikunto, 2007: 109) adalah rumus Alpha, yaitu : 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 

) 
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Keterangan : 

         reliabilitas yang dicari 

∑  
   jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
       varians total 

          banyaknya butir soal 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan        product moment 

dengan taraf signifikan 5 %. Jika harga           , maka soal tersebut reliabel 

(Arikunto, 2007: 112). 

Pengujian analisis uji coba soal pada lampiran diperoleh          . 

Kriteria pada tabel r product moment untuk               , maka          . 

Dengan kriteria tersebut, maka soal reliabel. 

3.8.3 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal bentuk uraian (Rusilowati, 2014), dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

                       
    

             
 

     
                              

                               
 

Kriteria tingkat kesukaran soal adalah : 

                 soal sukar 

                soal cukup (sedang) 

                soal mudah    (Arikunto, 2007: 210) 

Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran pada lampiran, kriteria tingkat 

kesukaran dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

No. Kriteria Soal No. Soal 

1 Mudah 2, 6, 11, 13, 16, 17 

2 Sedang 1, 8, 10, 14, 18 

3 Sukar 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15 

 

3.8.4 Daya Pembeda 

Untuk mengetahui daya pembeda bentuk soal uraian digunakan rumus 

sebagai berikut: 

    
                                      

                  
 

Kriteria daya pembeda soal adalah : 

            : soal jelek 

            : soal cukup baik 

            : soal baik 

            : soal baik sekali   (Arikunto, 2007: 218) 

Berdasarkan analisis daya pembeda soal pada lampiran, kriteria daya pembeda 

soal dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Hasil Analisis Daya Pembeda 

No. Kriteria Soal No. Soal 

1 Jelek  - 

2 Cukup Baik - 

3 Baik 3, 8, 17 

4 Baik Sekali 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 18 
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3.9 Analisis Data Awal 

3.9.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui terdapat kesamaan atau 

tidak antara dua keadaan dan menentukan rumus t-test yang akan dipilih untuk 

pengujian hipotesis. Pengujian homogenitas dapat dihitung dengan rumus: 

   
  
 

  
   

Ketrangan : F  : Uji Fisher 

  
         : Varian terbesar  

  
         : Varian terkecil   (Sugiyono, 2007:140) 

 Jika harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel (        

      ), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti varians homogen. 

 

3.10 Analisis Data Akhir 

3.10.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat menggunakan rumus chi-kuadrat (Sudjana, 2002: 

273) seperti berikut. 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan:  

    chi kuadrat 

    frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

    frekuensi yang diharapkan 

Setelah menghitung chi kuadrat, kemudian membandingkan harga chi-

kuadrat hasil perhitungan dengan chi-kuadrat tabel menggunakan taraf signifikan 
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5 %. Selanjutnya menarik kesimpulan, jika   
      

      maka data 

terdistribusi normal. 

3.10.2 Uji Ketuntasan Belajar Individu 

Uji ketuntasan belajar digunakan untuk mengetahui apakah siswa dapat 

mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan pembelajaran yang digunakan. Uji 

ketuntasan belajar individu dilakukan dengan membandingkan antara nilai post-

test dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan sekolah yaitu 75 

       . Pengujian menggunakan one sample t-test. Hipotesis yang digunakan 

           

           

Rumus yang digunakan adalah 

  
 ̅   

 

√ 

     (Sugiyono, 2007:96) 

Kriteria pengujian dengan taraf signifikan 5% dan       , bila t 

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

dan Ha ditolak (Sugiyono, 2007: 103). 

3.10.3 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Menurut Savinainen & 

Scott rumus gain atau sering disebut faktor-g atau faktor Hake adalah sebagai 

berikut: 

Rumus Uji gain 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

     〈    〉
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Keterangan:  

〈 〉           gain normalisasi (gain normal) 

〈     〉    nilai rata-rata saat post test 

〈    〉     nilai rata-rata saat pre-test 

Besarnya faktor g dikategorikan sebagai berikut: 

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

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

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

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Model Pembelajaran Think Pair Share 

Dipadukan dengan Problem Based Learning 

Karakteristik adalah sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. 

Karakteristik model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem 

based learning adalah sebagai berikut: 

a. Belajar dimulai dengan suatu permasalahan atau pertanyaan agar merangsang 

siswa untuk berpikir. 

b. Permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. 

c. Mengorganisasikan pelajaran diseputar permasalahan. 

d. Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa dalam mengalami 

secara langsung proses belajar mereka sendiri. 

e. Siswa saling berpasangan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan. Bekerjasama secara berpasangan memberikan motivasi pada 

siswa untuk terlibat dalam tugas-tugas, mengembangkan keterampilan sosial 

dan keterampilan berpikir. 

f. Menghasilkan produk. Produk disini berupa laporan kegiatan praktikum atau 

diskusi yang telah dilaksanakan. 

g. Menuntut siswa untuk mempresentasikan hasil dari praktikum atau diskusi 

yang dilakukan. 
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4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Comal kelas XI IPA 4 dan XI 

IPA 5, kedua kelas tersebut digunakan sebagai kelas eksperimen. Materi yang 

disampaikan adalah fluida statis (Tekanan Hidrostatis, Hukum Pascal dan Hukum 

Archimedes). Sampel ditentukan dengan teknik sampling purposive dengan 

pertimbangan disarankan oleh guru mata pelajaran fisika kelas XI serta 

dikarenakan kelas XI IPA yang lain juga digunakan sebagai sampel penelitian 

oleh peneliti lain. Masing-masing kelas diberi perlakuan yang sama yaitu pre-test, 

proses pembelajaran dengan model pembelajaran yang sama dan post-test. 

4.2.1 Hasil Analisis Data Awal 

Data awal diperlukan untuk mengetahui keadaan awal dari kedua sampel. 

Data yang digunakan dalam analisis data awal adalah nilai ujian tengah semester 

genap. Analisis data awal ini berupa uji homogenitas. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada Lampiran 10 bahwa dengan taraf signifikan 5% dimana dk 

pembilang dan penyebut sama dengan 39 diperoleh hasil 

                            Hasil ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak karena               , artinya sampel mempunyai varians yang sama 

(homogen).  

4.2.2 Hasil Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir berupa uji normalitas, uji ketuntasan belajar individu 

(One Sample t-test) dan uji gain. 
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4.2.2.1 Uji Normalitas 

Sebelum menguji ketuntasan belajar individu terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas terhadap data yang diperoleh dari hasil pre-test dan post-test. Pada 

penelitian ini uji normalitas menggunakan rumus Chi Kuadrat. Berikut ini adalah 

tabel rangkuman hasil uji normalitas data: 

Tabel 4.1 Uji Normalitas Nilai Pre-test dan Post-test Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa 

Kegiatan n  ̅ SD   
              

      

Pre-test 74 52.83 10.24 9.72 5% 6 12.59 

Post-test 74 76.30 9.44 11.30 5% 6 12.59 

 

Krtiteria pengujiannya ialah Ho diterima jika   
         

     . Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data pre-test dan post-test berdistribusi 

normal. 

4.2.2.2 Analisis Ketuntasan Belajar Individu (One Sample t-test) 

Ketuntasan individu yang ditetapkan adalah 75 sesuai dengan KKM yang 

ditetapkan sekolah. Pengujian ketuntasan belajar individu menggunakan one 

sample t-test. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikan 5% dan dk=73. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 15 diperoleh hasil ketuntasan 

belajar individu tersaji pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil One Sample t-test 

Kelas  ̅                       

Eksperimen 76,30 75 1,10 74 10,16 1,671 
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Dari tabel 4.2 terlihat bahwa rata-rata nilai post-test adalah 76,30. Hasil 

perhitungan one sample t-test menunjukkan bahwa               . Hal ini 

menunjukkan bahwa sampel telah mencapai ketuntasan belajar individu. 

4.2.2.3 Analisis Kemampuan Berpikir Kritis (Uji Gain) 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis diketahui dengan uji gain. Uji gain 

ini dianalisis menggunakan nilai pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis sebelum diberikan perlakuan. Sampel 

memperoleh perlakuan berupa model pembelajaran think pair share dipadukan 

dengan problem based learning. Kemudian pada akhir pembelajaran dilakukan 

post-test untuk mengetahui hasil kemampuan berpikir kritis setelah memperoleh 

perlakuan. Hasil nilai pre-test dan post-test peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat dilihat pada Tabel 4.3. Perhitungan selengkapnya dimuat pada 

Lampiran 16. 

Tabel 4.3 Hasil Pre-test dan Pos-test Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

No. Komponen Pre-test Post-test 

1 Rerata 52.83   76.30 

2 Nilai Tertinggi 81.25 93.75 

3 Nilai Terendah 25.00 50.00 

4 Ketuntasan (KKM 75) 2,7 % 64,9 % 

 

Hasil analisis peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa untuk masing-masing 

indikator dengan uji gain dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Indikator Rata-rata Pre-test Rata-rata Post-test < g > Kriteria  

Mengklasifikasi 64,02 89,86 0,72 Tinggi 

Menghipotesis 66,55 82,26 0,47 Sedang 

Menganalisis 43,41 69,26 0,46 Sedang 

Mengasumsi 50,34 72,30 0,44 Sedang 

Menyimpulkan 43,24 70,95 0,49 Sedang 

Mengevaluasi 49,49 73,65 0,48 Sedang 

 

Untuk hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis secara keseluruhan diperoleh 

hasil 0,50 termasuk dalam kategori sedang. Pada Tabel 4.4 di atas dapat disajikan 

rata-rata nilai pre-test dan post-test dalam bentuk grafik diagram batang pada 

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.1 Grafik Skor Rata-rata Pre-test dan Post-test 

 

Gambar grafik batang hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis untuk masing-

masing indikator ditunjukkan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Kategori Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

 

 

Pada Tabel 4.5 di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik diagram batang pada 

Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Kategori Kemampuan Berpikir Kritis Pre-test dan Post-test 

 

4.3 Pembahasan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data hasil penelitian, pada 

bagian pembahasan akan dikaji mengenai hasil temuan penelitian. Pembahasan 

difokuskan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah diberikan model 

pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based learning melalui 

hasil belajar secara kognitif yang diperoleh dari nilai pre-test dan nilai post-test. 

4.3.1 Peningkatan Kemampuan Berpikir kritis 

Kemampuan berpikir kritis yang diteliti pada penelitian ini meliputi 

kemampuan mengklasifikasi, menghipotesis, menganalisis, mengasumsi, 

menyimpulkan dan mengevaluasi. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

dikaji berdasarkan hasil belajar secara kognitif yang diperoleh dari analisis nilai 

pre-test dan post-test. Hasil nilai pre-test dan post-test siswa kemudian diuji 
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statistik yang meliputi uji normalitas, uji ketuntasan belajar individu (One Sample 

t-test) dan uji gain.  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak guna menentukan statistik yang digunakan untuk analisis 

selanjutnya. Hasil pre-test dan post-test diuji normalitasnya sebelum diuji dengan 

one sample t-test. Setelah diuji normalitasnya dinyatakan bahwa data berdistribusi 

normal sehingga statistik yang digunakan adalah statistik parametris. Perhitungan 

selengkapnya disajikan pada lampiran. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa rata-rata awal siswa (pre-

test) adalah 52,83. Setelah pembelajaran, nilai rata-rata post-test yang diperoleh 

siswa adalah 76,30. Perbedaan yang terdapat pada hasil pre-test dan post-test 

menunjukkan bahwa model pembelajaran think pair share dipadukan dengan 

problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Proses pembelajaran model think pair share dipadukan dengan problem based 

learning mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalaui tahapan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran think pair share 

dipadukan dengan problem based learning berpusat pada siswa dan menekankan 

pada proses pemecahan masalah agar siswa berusaha menggunakan kemampuan 

berpikirnya agar dapat menemukan solusi pemecahan masalah.  

Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa juga dapat diketahui dari 

hasil ketuntasan belajar individu dan uji gain kemampuan berpikir kritis siswa. 

Ketuntasan hasil belajar dilihat melalui nilai post-test setelah sampel diberikan 

perlakuan model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based 
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learning. Hasil nilai post-test kemudian dianalisis dengan uji one sample t-test 

untuk mengetahui ketuntasan belajar individu. Pengujian dilakukan dengan taraf 

signifikan 5%. Temuan pada analisis ketuntasan belajar individu menunjukkan 

bahwa sampel telah mencapai ketuntasan belajar individu. Sampel mencapai 

ketuntasan belajar individu dengan hasil analisis                (      

     ). Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran think pair share 

dipadukan dengan problem based learning dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang dikaji dari hasil belajar secara kognitif. 

Model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based 

learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan rata-rata hasil 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 0,50 termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini didukung oleh penelitian Rokhanah (2012) yang 

menyatakan bahwa model problem based learning dengan pendekatan SETS 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian yang dilakukan 

oleh Rokhanah ini dilaksanakan di SMP 11 Semarang didapatkan hasil 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 0,53 termasuk dalam 

kategori sedang. Hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rokhanah. Hal ini dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan berbeda 

sehingga mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing serta sampelnya 

pun berbeda. Model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem 

based learning mempunyai kelemahan biasanya siswa menggantungkan pada 

pasangannya saat menyelesaikan suatu permasalahan sehingga mempengaruhi 
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hasil yang diperoleh. Selain itu, sampel penelitian juga mempengaruhi hasil yang 

diperoleh karena kualitas sampel penelitiannya berbeda. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kelas XI IPA 4 dan XI IPA 5 SMA N 1 Comal 

sedangkan sampel penelitian yang dilakukan oleh Rokhanah yaitu kelas VIII SMP 

11 Semarang. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriyani (2012) yang  menyatakan bahwa model problem based learning melalui 

metode praktikum mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dilaksankan di SMA N 1 Welahan 

diperoleh peningkatan sebesar 0,44 yang termasuk dalam kategori sedang. Hasil 

yang didapatkan dalam penelitian ini lebih besar dibandingkan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriyani. Hal ini dikarenakan kualitas sampel yang berbeda 

serta model pembelajarannya pun berbeda sehingga mempunyai kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. 

Menurut penelitian Septriana & Handoyo (2008) menemukan bahwa siswa 

yang dilatih untuk berpikir sendiri dalam menjawab dan memecahkan masalah, 

secara tidak langsung kegiatan tersebut telah mengembangkan keterampilan 

berpikirnya. Langkah pada proses pembelajaran think pair share dipadukan 

dengan problem based learning dapat menuntun siswa untuk menganalisis suatu 

permasalahan, berpikir, menyelesaikan permasalahan dan berbagi hasil dari 

penyelesaian masalah tersebut. Belajar dengan dimulai suatu permasalahan dapat 

merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Akibatnya, siswa dapat mengasah kemampuan berpikir 
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kritis diantaranya melalui proses mengklasifikasi, menghipotesis, menganalisis, 

mengasumsi, menarik kesimpulan dan mengevaluasi.  

 Peningkatan kemampuan berpikir kritis juga dianalisis dengan uji gain. 

Tujuan dari uji gain adalah untuk mengetahui kriteria peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Uji gain ini dianalisis pada masing-masing indikator 

kemampuan berpikir kritis yang diteliti, yaitu mengklasifikasi, menghipotesis, 

menganalisis, mengasumsi, menarik kesimpulan dan mengevaluasi. Indikator 

mengklasifikasi masuk ke dalam kategori tinggi           , menghipotesis 

masuk ke dalam kategori sedang           , menganalisis masuk ke dalam 

kategori sedang           , mengasumsi masuk ke dalam kategori sedang 

          , menarik kesimpulan masuk ke dalam kategori sedang      

      dan mengevaluasi masuk ke dalam kategori sedang           . Hasil 

analisis peningkatan kemampuan berpikir kritis menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah dilakukan treatment dengan model 

pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based learning. Hal ini 

didukung oleh penelitian Setyorini (2011) yang menyatakan bahwa model 

problem based learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis terjadi karena pembelajaran ini menuntun 

siswa untuk terbiasa berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa masing-

masing indikator mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang 

berbeda-beda. Menurut teori, seharusnya indikator mengevaluasi yang mengalami 

peningkatan paling rendah karena menurut taksonomi Bloom mengevaluasi 
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merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Akan tetapi, pada 

penelitian ini indikator mengasumsi mengalami peningkatan yang paling rendah 

sedangkan indikator mengklasifikasi mengalami peningkatan yang paling tinggi 

dibandingkan dengan indikator yang lain. Indikator mengasumsi mengalami 

peningkatan paling rendah dikarenakan sampel penelitian ini kurang bisa 

memahami dalam memperkirakan atau mengandaikan solusi pemecahan masalah 

dan belum bisa menyatakan bahwa sesuatu itu benar secara teoritis. Sedangkan 

indikator mengklasifikasi mengalami peningkatan paling tinggi dikarenakan 

indikator mengklasifikasi merupakan kategori kemampuan berpikir kritis yang 

mudah dipahami. 

 Sebelum diberikan perlakuan, sebanyak 31,08 % siswa memiliki 

kemampuan berpikir cukup kritis, sebanyak 9,46 % siswa memiliki kemampuan 

berpikir kritis, sebanyak 0 % siswa dalam kategori berpikir sangat kritis. Berbeda 

situasinya setelah mendapatkan perlakuan dengan model pembelajaran think pair 

share dipadukan dengan problem based learning, siswa memiliki kemampuan 

berpikir kritis ke arah yang lebih baik. Sebanyak 17,57 % siswa mampu memiliki 

keterampilan berpikir kritis sangat tinggi, sebanyak 64,86 % siswa mampu 

berpikir kritis dan 16,22 % siswa masuk dalam kategori berpikir cukup kritis. 

Pada dasarnya siswa sudah mempunyai kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis ini perlu dilatih agar siswa mampu mengambil 

keputusan serta solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah. Pengajaran 

berdasarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, belajar peran 
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orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulsi dan 

menjadi pelajar yang otonom (Ibrahim, 2000). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Yulianti & Dwijananti (2010)  bahwa orang yang berpikir kritis akan 

mengevaluasi kemudian menyimpulkan suatu hal berdasarkan fakta untuk 

membuat keputusan. Berpikir kritis timbul ketika siswa menganalisis 

permasalahan dengan mencari bukti untuk mendukung gagasan pendapatnya. 

Siswa dapat memperkirakan bahwa sesuatu itu benar untuk mendukung 

penyelidikannya. Siswa kemudian menganalisis data hasil temuannya. Setelah 

menganalisis data hasil penyelidikannya maka siswa mengambil kesimpulan 

berdasarkan informasi yang dimilikinya.  

 Peningkatan kemampuan berpikir kritis yang diteliti ditunjukkan pada 

hasil post-test yang lebih tinggi dibanding hasil pre-test. Peningkatan kemampuan 

berpikir kritis pada penelitian ini sesuai hasil penelitian Ackey (2009:34) yang 

menunjukkan bahwa penggunaan model problem based learning dalam 

pendidikan sains dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui 

masalah yang diberikan dengan lebih kritis dan melalui analisis data untuk 

menemukan solusi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ambarwati 

(2012) yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara signifikan SMA 

Mutiara Sandi Baleendah. 

 Pada proses pembelajaran siswa diajarkan berpikir kritis melalui 

pembelajaran yang dilakukan guru. Pada proses pembelajaran siswa diberikan 

stimulus berupa permasalahan yang berhubungan dengan materi berupa 
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pertanyaan kontekstual. Selain itu siswa kemampuan berpikir kritis siswa juga 

ajarkan melalui LKS yang digunakan pada pembelajaran. Pada LKS siswa diberi 

pertanyaan yang dapat merangsang kemampuan berpikir kemudian siswa 

membuat suatu hipotesis kemudian mendiskusikan hipotesisnya dengan 

pasangannya. Hasil dugaan sementara ini diujicobakan dengan melakukan 

penyelidikan melalui percobaan. Setelah melaksanakan percobaan, siswa 

kemudian mengamati percobaannya untuk mendapatkan data-data. Selanjutnya 

siswa menganalisis data-data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan mengenai 

percobaan yang dilakukan. Setelah menarik kesimpulan dari hasil percobaan 

siswa diberi pertanyaan atau permasalahan untuk mengevaluasi kegiatan yang 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga melatih siswa untuk berpikir 

kritis. Sebelum proses pembelajaran selesai, siswa mempresentasikan hasil dari 

percobaan tersebut kemudian kelompok lain menanggapi hasilnya. Selanjutnya, 

guru bersama siswa  menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dengan model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem 

based learning. 

 

4.4 Keterbatasan Penelitian 

Kendala yang muncul selama penelitian adalah: 

1. Siswa belum terbiasa dengan model think pair share dipadukan dengan 

problem based learning sehingga beberapa siswa yang masih pasif dalam 

pembelajaran. Siswa pasif ini adalah siswa yang hanya mengandalkan 
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temannya untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas kelompok. Siswa 

yang pasif itu cenderung diam, tidak mau mengemukakan pendapat atau 

menanggapi pendapat dan menggantungkan teman kelompoknya saat 

menyelesaikan masalah sehingga kemampuan berpikir kritis siswa kurang 

terasah. 

2. Dari segi peralatan yaitu keterbatasan alat yang mengakibatkan kegiatan 

laboratorium terkendala. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik model pembelajaran think pair share dipadukan dengan 

problem based learning adalah sebagai berikut: 

a. Belajar dimulai dengan suatu permasalahan atau pertanyaan agar 

merangsang siswa untuk berpikir. 

b. Permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. 

c. Mengorganisasikan pelajaran diseputar permasalahan. 

d. Memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa dalam mengalami 

secara langsung proses belajar mereka sendiri. 

e. Siswa saling berpasangan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan. Bekerjasama secara berpasangan memberikan motivasi 

pada siswa untuk terlibat dalam tugas-tugas, mengembangkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. 

f. Menghasilkan produk. Produk disini berupa laporan kegiatan praktikum 

atau diskusi yang telah dilaksanakan. 

g. Menuntut siswa untuk mempresentasikan hasil dari praktikum atau diskusi 

yang dilakukan. 

2. Model pembelajaran think pair share dipadukan dengan problem based 

learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Peningkatan
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 kemampuan berpikir kritis siswa untuk masing-masing indikator adalah 

mengklasifikasi (<g>=0.72), menghipotesis (<g>=0.47), menganalisis 

(<g>=0.46), mengasumsi (<g>=0.44), menyimpulkan (<g>=0.49), 

mengevaluasi (<g>=0.48). Sedangkan untuk peningkatan kemampuan 

berpikir kritis secara keseluruhan adalah <g> = 0.50. 

  

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa secara keseluruhan memiliki peningkatan 

yang hampir sama. Sebagian siswa mengalami kesulitan pada kategori 

mengasumsi. Guru hendaknya lebih menekankan pembelajaran melalui 

pemberian contoh permasalahan yang berkaitan dengan materi fluida statis 

khususnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

2. Guru hendaknya mempertimbangkan kondisi siswa dalam membentuk 

pasangan sehingga hasil yang diperoleh menjadi maksimal. Kondisi siswa 

dapat mempengaruhi proses diskusi antar siswa. 

3. Beberapa siswa masih kesulitan ketika menggunakan alat praktikum dan 

beberapa siswa ada yang belum mengenal alat-alat pratikum, sebaiknya guru 

lebih sering melakukan praktikum. 
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Lampiran 1 

Silabus 

Satuan pendidikan  : SMA Negeri 1 Comal 

Mata pelajaran  : Fisika 

Kelas/semester  : XI IPA/2 

Standar kompetensi 

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

Standar 

kompetensi 

Materi Ajar Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber/

bahan/al

at 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2.2 

Menganalisis 

hukum-

hukum yang 

berhubungan 

dengan 

fluida statis 

dan dinamik 

serta 

penerapanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Fluida Statis 

 Tekanan 

hidrostatik 

 Hukum 

Pascal 

 Hukum 

Archimede

s 

 Mempelajari 

konsep 

tekanan 

hidrostatik 

beserta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

 Melakukan 

percobaan 

untuk 

membuktikan 

hukum pokok 

 Menjelaskan 

konsep 

tekanan 

hidrostatis 

beserta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

 

 

 Mendeskripsi

kan konsep 

hukum pokok 

 Tugas 

kelompok 

 Laporan 

 Pretest dan 

posttest 

 Uraian  1. Mengapa desain 

bendungan 

semakin ke 

bawah dibuat 

semakin tebal ? 

2. Apakah setiap 

titik pada satu 

jenis zat cair 

yang terletak 

pada satu bidang 

datar yang sama 

mempunyai 

tekanan yang 

sama ? 

3. Apakah ada 

4 x 45 

menit 

Sumber: 

Buku 

paket 

Fisika 

kelas XI 

SMA 

 

Alat: 

Gelas 

ukur, 

beban 

gantung, 

mistar 
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hidrostatik 

 Mengetahui 

konsep hukum 

Pascal 

 Mempelajari 

penerapan 

hukum Pascal 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Mempelajari 

hukum 

Archimedes 

dengan 

percobaan 

sederhana 

 Menyebutkan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruh

i gaya angkat 

ke atas 

 Mengaplikasi

kan konsep 

hukum 

Archimedes 

pada kasus 

terapung, 

melayang dan 

tenggelam.  

hidrostatis 

 

 Mendeskripsi

kan hukum 

Pascal beserta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Menghitung 

tekanan dan 

gaya dorong 

pada 

dongkrak 

hidrolik 

 Menjelaskan 

konsep hukum 

Archimedes 

beserta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Menguraikan 

konsep 

Archimedes 

pada kasus 

terapung, 

melayang dan 

tenggelam 

perbedaan berat 

beban ketika 

ditimbang di 

udara dan 

ditimbang di 

dalam air ? 

Jelaskan!  
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : SMA N 1 Comal 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas / Semester : XI/2 

Materi Pokok   : Fluida Statis 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan   : Pertama 

1. Standar Kompetensi 

2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik system kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

2. Kompetensi Dasar 

2.2 Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Indikator 

a. Menjelaskan konsep tekanan hidrostastis beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

b. Mendeskripsikan konsep hukum pokok hidrostatis 

4. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis beserta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi  

b. Siswa dapat mendeskripsikan konsep hukum pokok hidrostatis melalui 

percobaan 

5. Materi Ajar 

a. Tekanan Hidrostatis 

b. Hukum Pokok Hidrostatis 
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6. Model Pembelajaran 

Think pair share dipadukan dengan problem based learning 

7. Metode Pembelajaran 

Praktikum  

8. Kegiatan Pembelajaran 

I. Kegiatan Pendahuluan 

Alokasi Waktu Rincian Kegiatan 

10 menit Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan berdoa bersama 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

 

II. Kegiatan Inti 

Alokasi waktu Rincian Kegiatan 

75 menit a. Eksplorasi  

Guru membimbing siswa untuk berpasangan dengan 

teman sebangkunya  

Guru megajak siswa untuk berdiskusi masalah tekanan 

hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis dengan 

memberikan contoh permasalahan 

b. Elaborasi 

Guru membagikan lembar kerja siswa  

Guru mengarahkan siswa utuk melakukan perobaan 

tentang permasalahan yang diberikan dengan teman 

sebangkunya 
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Guru meminta siswa untuk menulis hasil percobaan 

kelompok 

Guru mengarahkan siswa untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya 

Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil 

dari kelompok yang sedang presentasi 

Guru menjadi fasilitator saat presentasi 

c. Konfirmasi  

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

Bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

 

III. Kegiatan Penutup 

Alokasi Waktu Rincian Kegiatan 

5 menit Memberikan motivasi pada siswa agar mempelajari 

materi pertemuan berikutnya 

Salam penutup dan doa bersama 

 

9. Penilaian  

a. Aspek kognitif / kemampuan berpikir kritis  : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen     : Uraian 
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10. Alat dan Sumber Belajar 

a. Bahan ajar : Buku paket kelas XI IPA SMA, Bahan ajar Fisika untuk 

SMA/MA kelas XI semester 2 oleh Tim MGMP Fisika SMA/MA dan 

LKS. 

b. Alat   : Botol Aqua, air dan selotip. 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mapel Fisika     Peneliti 

 

 

Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.    Amelia Dewi 

NIP 19811114 200604 1 007    NIM 4201411021 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : SMA N 1 Comal 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas / Semester : XI/2 

Materi Pokok   : Fluida Statis 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan   : Kedua 

1. Standar Kompetensi 

2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

2. Kompetensi Dasar 

a. Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Indikator 

a. Mendeskripsikan konsep hukum Pascal  

b. Menghitung tekanan dan gaya dorong pada pompa hidrolik 

4. Tujuan Pembelajaran 

a. Mendeskripsikan konsep hukum Pascal melalui praktikum 

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

kelas 

5. Materi Ajar 

Hukum Pascal 

6. Model Pembelajaran 

Think pair share dipadukan dengan problem based learning 

7. Metode Pembelajaran 

Praktikum  
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8. Kegiatan Pembelajaran 

I. Kegiatan Pendahuluan 

Alokasi Waktu Rincian Kegiatan 

10 menit Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan berdoa bersama 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

Guru mengingatkan materi sebelumnya 

 

II. Kegiatan Inti 

Alokasi waktu Rincian Kegiatan 

75 enit a. Eksplorasi  

Guru menyajikan permasalahan 

1. Tahukah kalian bagaimana sistem kerja pompa 

hidrolik? Bagaimana pompa kecil dapat 

mengangkat mobil yang besar? 

Dari permasalahan yang ada guru meminta siswa 

berpikir  

Guru membimbing siswa untuk berpasangan dengan 

teman sebangkunya untuk berdiskusi 

b. Elaborasi 

Guru membagikan lembar kerja siswa 

Guru membimbing percobaan 

Guru membimbing siswa menganalisis data yang 
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diperoleh 

Guru meminta siswa untuk menulis hasil percobaan 

Guru mengarahkan siswa untuk mempresentasikan hasil 

percobaanya 

Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil 

dari kelompok yang sedang presentasi 

Guru mengamati siswa saat presentasi 

c. Konfirmasi  

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

Bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

 

III. Kegiatan Penutup 

Alokasi Waktu Rincian Kegiatan 

5 menit Memberikan motivasi pada siswa agar mempelajari 

materi pertemuan berikutnya 

Salam penutup dan doa bersama 

 

9. Penilaian  

a. Kognitif / kemampuan berpikir kritis   : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen     : Uraian 
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10. Alat dan Sumber Belajar 

a. Bahan ajar : Buku paket kelas XI IPA SMA, Bahan ajar Fisika untuk 

SMA/MA kelas XI semester 2 oleh Tim MGMP Fisika SMA/MA dan 

LKS. 

b.  Alat   : Suntikan, selang kecil. 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mapel Fisika     Peneliti 

 

 

Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.    Amelia Dewi 

NIP 19811114 200604 1 007    NIM 4201411021  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : SMA N 1 Comal 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Kelas / Semester : XI/2 

Materi Pokok   : Fluida Statis 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan   : Ketiga 

1. Standar Kompetensi 

2. Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

2. Kompetensi Dasar 

a. Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3. Indikator 

a. Menjelaskan konsep hukum Archimedes beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

b. Menguraikan konsep Archimedes pada kasus terapung, melayang dan 

tenggelam 

4. Tujuan Pembelajaran 

a. Menjelaskan konsep hukum Archimedes beserta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari melalui percobaan 

b. Menguraikan konsep Archimedes pada kasus terapung, melayang dan 

tenggelam melalui diskusi 

5. Materi Ajar 

Hukum Archimedes 
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6. Model Pembelajaran 

Think pair share dipadukan dengan problem based learning 

7. Metode Pembelajaran 

Praktikum  

 

8. Kegiatan Pembelajaran 

I. Kegiatan Pendahuluan 

Alokasi Waktu Rincian Kegiatan 

10 menit Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan berdoa bersama 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Guru memberikan apersepsi dan motivasi 

Guru mengingatkan materi sebelumnya 

 

II. Kegiatan Inti 

Alokasi waktu Rincian Kegiatan 

75 menit a. Eksplorasi  

Guru menyajikan permasalahan: 

Dapatkah kalian membayangkan mengapa kapal yang 

terbuat dari besi yang berat dapat mengapung di lautan ? 

Bagaimana hal itu bisa terjadi ? 

Dari permasalahan yang ada guru meminta siswa 

berpikir  

Guru membimbing siswa untuk berpasangan dengan 

teman sebangkunya untuk berdiskusi 
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b. Elaborasi 

Guru membagikan lembar kerja siswa 

Guru membimbing percobaan 

Guru membimbing siswa menganalisis data yang 

diperoleh 

Guru meminta siswa untuk menulis hasil percobaan 

Guru mengarahkan siswa untuk mempresentasikan hasil 

percobaanya 

Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil 

dari kelompok yang sedang presentasi 

Guru mengamati siswa saat presentasi 

c. Konfirmasi  

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 

Bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

 

III. Kegiatan Penutup 

Alokasi Waktu Rincian Kegiatan 

5 menit Memberikan motivasi pada siswa agar mempelajari 

materi pertemuan berikutnya 

Salam penutup dan doa bersama 
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9. Penilaian  

a. Kognitif / kemampuan berpikir kritis   : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen     : Uraian 

 

10. Alat dan Sumber Belajar 

a. Bahan ajar : Buku paket kelas XI IPA SMA, Bahan ajar Fisika untuk 

SMA/MA kelas XI semester 2 oleh Tim MGMP Fisika SMA/MA dan 

LKS. 

b.   Alat   : Beban, Neraca pegas, Gelas Ukur. 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mapel Fisika     Peneliti 

 

 

Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.    Amelia Dewi 

NIP 19811114 200604 1 007    NIM 4201411021 
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Lampiran 3 

KISI-KISI UJI COBA SOAL 

MATERI FLUIDA STATIS 

Sub Materi Indikator Aspek 

Berpikir 

Kritis 

No. 

Soal 

Soal Jawaban 

1. Tekanan 

Hidrostatis 

1.1 Menjelaskan 

konsep tekanan 

hidrostatis 

beserta 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

1.2 Mendeskripsikan 

hukum pokok 

hidrostatis 

1 2 Dari beberapa pilihan di bawah ini 

mana sajakah faktor yang 

mempengaruhi tekanan hidrostatis 

yang dihasilkan zat cair? Jelaskan! 

(1) Massa jenis fluida 

(2) Bentuk penampang zat cair 

(3) Kedalaman zat cair dari 

permukaan 

(4) Luas peampang wadah zat cair 

      
Jadi faktor yang mempengaruhi 

adalah :  

(1) (1) Massa jenis fluida dan (3) 

kedalaman zat cair dari permukaan. 

Karena makin tinggi zat cair dalam 

wadah, makin berat zat cair itu 

sehingga makin besar tekanan yang 

dikerjakan zat cair pada dasar 

wadah. 

2 6 Sebuah bejana berhubungan 

mempunyai tekanan yang sama 

pada titik A, B dan C. Kemudian 

bejana dimiringkan 30  seperti 

gambar. Menurut dugaan Anda 

manakah pernyataan yang benar ? 

Jawaban b. 

Alasan : hukum pokok hidrostatis 

menyatakan bahwa semua titik 

yang terletak pada satu bidang 

datar di dalam satu jenis zat cair 

mempunyai tekanan hidrostatis 

yang sama. Jadi ketika pada posisi 

30  maka titik A, B dan C tidak 

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

mempunyai tekanan yang sama 

b. Titik A, B dan C mempunyai 

tekanan yang berbeda 

3 3 Bagaimanakah arah dan jarak 

pancaran air dari bejana yang 

berlubang di bawah ini. Coba 

lukiskan ! Pancaran air yang paling 

pendek jaraknya dari A adalah air 

yang lewat lubang nomor ... dan 

pancaran air yang paling jauh 

jaraknya adalah yang lewat pada 

lubang nomor... Mengapa bisa 

terjadi demikian? 

 

Lubang terendah (no.1) jarak 

pancaran airnya paling jauh karena 

memiliki tekanan yang paling 

besar, hal ini disebabkan karena 

semakin ke bawah kerapatan air 

semakin besar, sedangkan lubang 

tertinggi (no.3) jaraknya paling 

pendek karena kerapatan air di 

permukaan paling kecil. 

 

 

4 1 Seorang wanita yang memakai Yang lebih merusak lantai kayu 
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sepatu hak tinggi dan seorang pria 

menggunakan sepatu berjalan di 

lantai kayu. Berat pria dan wanita 

sama yaitu 550 N. Manakah yang 

lebih merusak lantai kayu? 

Mengapa demikian? 

     
 

adalah wanita yang memakai 

sepatu hak tinggi. Karena tekanan 

berbanding terbalik dengan luas 

permukaan, semakin kecil luas 

permukaan maka tekanannya 

semakin besar. 

5 5 Ketika Anda melubangi sebuah 

botol dengan paku pada ketinggian 

dan diameter lubang yang sama 

sebanyak 4 lubang, kemudian 

Anda menutup 4 lubang dengan 

plester. Ketika botol tersebut 

diisikan air kemudian plesternya 

dilepas, bagaimanakah kekuatan 

pancaran air dari keempat lubang 

itu? Apakah kekuatannya berbeda-

beda atau sama? Apa yang dapat 

Anda simpulkan? 

Kekuatan pancaran air dari 

keempat lubang itu sama kuatnya. 

Hal ini sesuai dengan bunyi hukum 

Pascal bawa tekanan yang 

diberikan pada zat cair dalam ruang 

tertutup diteruskan sama besar ke 

segala arah. 

6 4 Apa yang kalian rasakan apabila 

menginjak sebuah paku yang 

runcing? Tentu kalian akan merasa 

Dengan cara memperluas 

permukaan yaitu dengan cara 

memperbanyak paku dan 
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kesakitan. Coba kalian perhatikan 

gambar di bawah ini, orang 

tersebut dapat duduk diatas 

susunan paku yang runcing. 

Menurut kalian strategi apa yang 

dilakukan orang tersebut sehingga 

dapat duduk diatas paku yang 

runcing tanpa merasakan sakit?  

 

meletakkan jarak antar paku-paku 

tersebut rapat. 

 

2. Hukum 

Pascal 

2.1 Mendeskripsikan 

hukum Pascal 

beserta 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

2.2 Menghitung 

tekanan dan gaya 

dorong pada 

dongkrak 

hirdrolik 

1 10 Sebutkan contoh alat-alat yang 

prinsip kerjanya berdasarkan 

hukum Pascal ! 

 

Dongkrak hidrolik, pompa tangan 

hidrolik, mesin pengangkat mobil, 

pengepres hidrolik dan rem hidrolik 

pada motor atau mobil. 

2 9 Terdapat dua pompa hidrolik A 

dan B memiliki luas penampang 

besar yang sama. Pompa hidrolik 

A memilki luas penampang kecil 

yang lebih kecil dibandingkan luas 

penampang kecil pompa hidrolik 

B. Apabila gaya yang sama 

Kedua pompa hidrolik mempunyai 

penampang besar yang sama, 

sehingga tekanan yang diterima 

harus sama. Besarnya gaya 

berbanding lurus dengan luas 

penampang. Jadi penampang yang 

kecil (A) akan menghasilkan gaya 
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diberikan pada masing-masing 

penampang kecil kedua pompa 

tersebut. Menurut dugaan Anda 

manakah yang memberikan gaya 

yang lebih besar? Jelaskan! 

 

kecil, sedangkan penampang yang 

besar (B) akan memberikan gaya 

besar. Besarnya tekanan 

berbanding terbalik dengan luas 

penampang. Jadi semakin besar 

penampang (B) maka tekanan 

semakin kecil, sedangkan 

penampang yang kecil (A) akan 

memberikan gaya yang kecil. 

3 12 Dongkrak hidrolik memiliki dua 

penampang, penampang pertama 

mempunyai luas 1,25 cm
2
, 

sedangkan penampang keduanya 

mempunayai luas 2,5 m
2
. Agar 

dongkrak dapat mengangkat mobil 

dengan massa 5 ton, tentukan 

tekanan yang dihasilkan gas pada 

piston pertama dan gaya dorong 

pada piston pertama. 

Diketahui  
            
          
         

Ditanya :  
P1 dan F1 ? 

Jawab : 
      

   
  

  

 
   

  

 

   
             

   ⁄

        
 

          
        

                          
         

4 4 Dongkrak hidrolik mempunyai 3 

penampang A, B dan C. Menurut 

pendapat Anda manakah 

pernyataan yang benar ? Jelaskan ! 

Hukum Pascal menyatakan bahwa 

perubahan tekanan yang diberikan 

pada fluida akan ditransmisikan 

seluruhnya terhadap setiap titik 

dalam fluida dan terhadap dinding 
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a. Besar tekanan A dikalikan 

dengan besar tekanan B sama 

dengan besar tekanan C 

b. Besar tekanan C merupakan 

penjumlahan tekanan A dan 

tekanan B 

c. Tekanan C mempunyai tekanan 

yang besarnya sama dengan 

tekanan A atau sama juga 

dengan besarnya tekanan B 

wadah. Jadi, tekanan disemua titik 

adalah sama yaitu tekanan 

A=tekanan B=tekanan C. 

 

5 8 Jika tabung di bawah ini diisi 

penuh dengan zat cair dan tangkai 

piston ditekan secara kuat, 

bagaimana kekuatan pancaran air 

yang keluar dari lubang tabung 

tersebut, apakah sama atau 

berbeda-beda? Apa yang dapat 

Anda simpulkan mengenai 

peristiwa tersebut? 

Kekuatan pancaran air yang keluar 

dari lubang adalah sama besarnya 

atau sama kuatnya. 

Hal ini sesuai dengan hukum 

Pascal bahwa tekanan yang 

diberikan pada zat cair dalam ruang 

tertutup diteruskan sama besar ke 

segala arah. 
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6 11 Jika kedua penampang dibuat 

dengan luas penampang yang 

sama, dapatkah pompa 

menghasilkan gaya maksimal jika 

gaya yang diberikan kecil ? 

Pompa tidak akan bekerja 

maksimum. Agar pompa dapat 

bekerja maksimum, kedua 

penampang harus dibuat berbeda, 

dimana dengan penampang kecil 

maka gaya yang diberikan juga 

kecil agar mendapatkan gaya yang 

besar. 

       
      

      
        

3. Hukum 

Archimedes 

3.1 Menjelaskan 

konsep hukum 

Archimedes 

beserta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

1 16 Kapan benda dikatakan terapung, 

melayang dan tenggelam ? 

 

Benda terapung jika massa jenis 

benda lebih kecil daripada massa 

jenis fluida, benda melayang jika 

massa jenis benda sama dengan 

massa jenis fluida dan benda 

tenggelam jika massa jenis benda 

lebih besar daripada massa jenis 

fluida. 

2 14 Sebuah benda ditimbang beratnya Angka yang ditunjukkan neraca 



82 
 

 
  

 

 

3.2 Menjelaskan 

konsep 

Archimedes 

pada kasus 

terapung, 

melayang dan 

tenggelam 

pada zat cair yang massa jenisnya 

berbeda dengan menggunakan 

neraca pegas. Bila massa jenis 

cairan pada bejana A lebih besar 

daripada bejana B, apakah kedua 

neraca pegas menunjukkan hasil 

yang sama ? 

pada bejana A akan lebih kecil 

daripada bejana B karena bejana B 

memiliki massa jenis yang lebih 

kecil daripada cairan A sehingga 

gaya angkat pada cairan B menjadi 

lebih kecil daripada cairan A 

3 15 Sebuah gelas penuh berisi air dan 

di dalamnya terapung sebongkah 

es sehingga sebagian es berada di 

atas permukaan air. Jika es 

mencair, apakah air akan tumpah? 

Air tidak tumpah. Karena massa 

jenis es lebih kecil daripada massa 

jenis air. Ketika es mencair, 

permukaan air turun tetapi es yang 

ada di atas permukaan air akan 

mengimbangi pengurangan volume 

sehingga permukaan air tetap. 

4 13 Ketika besi pejal dan besi 

berongga yang beratnya sama 

dimasukkan kedalam air, mengapa 

besi pejal tenggelam tetapi besi 

berongga terapung? Berikan 

penjelasan Anda! 

 

Untuk berat yang sama, volume 

besi berongga jauh lebih besar 

daripada volume besi pejal. Gaya 

ke atas oleh air yang dialami oleh 

kedua besi ditentukan oleh 

Fa=        dengan     adalah volume 

benda yang tercelup dalam air. 

Pada besi pejal,     kecil, sehingga 

gaya ke atas Fa kecil. Gaya ke atas 

ini tidak bisa mengatasi beratnya, 

sehingga gaya ke atas besi pejal 

tenggelam. Pada besi berongga,     

jauh lebih besar, sehingga 

dihasilkan gaya ke atas Fa yang 
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lebih besar. Gaya ke atas ini bisa 

mengatasi beratnya, sehingga besi 

berongga dapat mengapung di atas 

permukaan air. 

5 18 Dari percobaan tersebut, apakah 

ada perbedaan berat batu ketika di 

udara dengan berat batu ketika 

berada di dalam air? Apa yang 

dapat Anda simpulkan dari 

percobaan tersebut ? 

 
 

Ada, berat batu dalam air lebih 

ringan dibandingkan berat batu di 

udara karena pengaruh gaya tekan 

ke atas yang mengakibatkan berat 

benda lebih kecil 

6 17 Apa yang menyebabkan kapal 

selam dapat menyelam dan dapat 

mengapung kembali pada 

permukaan air laut ? 

 

Naik turunnya kapal selam 

diakibatkan oleh perbedaan massa 

jenis. Kapal selam dilengkapi 

dengan tangki pemberat. Jika 

tangki kosong, kapal akan 

mengapung. Agar kapal dapat 

menyelam, kapal mengisi tangki 

pemberat dengan air. Semakin 

banyak tangki terisi air, semakin 
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dalam kapal menyelam. Untuk 

mengapung kembali, kapal 

mengosongkan tangki dengan 

memompakan udara ke dalam 

tangki. Dengan demikian air keluar 

dari tangki. 

 

Keterangan : 

Aspek Penilaian Berpikir Kritis 

1 : Mengklasifikasi 

2 : Menghipotesis 

3 : Menganalisis 

4 : Mengasumsi 

5 : Menarik Kesimpulan 

6 : Mengevaluasi 
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Lampiran 4 

TES UJI COBA 

Mata pelajaran  : Fisika 

Materi    : Fluida statis 

Kelas    : XI 

Waktu    : 2 JP 

Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Seorang wanita yang memakai sepatu hak tinggi dan seorang pria 

menggunakan sepatu berjalan di lantai kayu. Berat pria dan wanita sama yaitu 

550 N. Manakah yang lebih merusak lantai kayu? Mengapa demikian? 

     

2. Dari beberapa pilihan di bawah ini, mana sajakah faktor yang mempengaruhi 

tekanan hidrostatis yang dihasilkan zat cair? Jelaskan! 

(5) Massa jenis fluida 

(6) Bentuk penampang zat cair 

(7) Kedalaman zat cair dari permukaan 

(8) Luas penampang wadah zat cair 

3. Bagaimanakah arah dan jarak pancaran air dari bejana yang berlubang di 

bawah ini. Coba lukiskan! Pancaran air yang paling pendek jaraknya dari A 

adalah air yang lewat lubang nomor ... dan pancaran air yang paling jauh 
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jaraknya adalah yang lewat pada lubang nomor... Mengapa bisa terjadi 

demikian? 

 

4. Apa yang kalian rasakan apabila menginjak sebuah paku yang runcing? Tentu 

kalian akan merasa kesakitan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, 

orang tersebut dapat duduk di atas susunan paku yang runcing. Menurut kalian 

strategi apa yang dilakukan orang tersebut sehingga dapat duduk di atas paku 

yang runcing tanpa merasakan sakit?  

 

5. Ketika Anda melubangi sebuah botol dengan paku pada ketinggian dan 

diameter lubang yang sama sebanyak 4 lubang, kemudian Anda menutup 4 

lubang dengan plester. Ketika botol tersebut diisikan air kemudian plesternya 

dilepas, bagaimanakah kekuatan pancaran air dari keempat lubang itu? 

Apakah kekuatannya berbeda-beda atau sama? Apa yang dapat Anda 

simpulkan? 
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6. Sebuah bejana berhubungan mempunyai tekanan yang sama pada titik A, B 

dan C. Kemudian bejana dimiringkan 30  seperti gambar. Menurut dugaan 

Anda manakah pernyataan yang benar? 

 

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

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

7. Dongkrak hidrolik mempunyai 3 penampang A, B dan C. Menurut pendapat 

Anda manakah pernyataan yang benar ? Jelaskan ! 

 

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

tekanan C 

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

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

atau sama juga dengan besarnya tekanan B 

8. Jika tabung di bawah ini diisi penuh dengan zat cair dan tangkai piston ditekan 

secara kuat, bagaimana kekuatan pancaran air yang keluar dari lubang tabung 

tersebut, apakah sama atau berbeda-beda? Apa yang dapat Anda simpulkan 

mengenai peristiwa tersebut? 
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9. Terdapat dua pompa hidrolik A dan B memiliki luas penampang besar yang 

sama. Pompa hidrolik A memiliki luas penampang kecil yang lebih kecil 

dibandingkan luas penampang kecil pompa hidrolik B. Apabila gaya yang 

sama diberikan pada masing-masing penampang kecil kedua pompa tersebut. 

Menurut dugaan Anda manakah yang memberikan gaya yang lebih besar? 

Jelaskan! 

10. Sebutkan contoh alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal! 

11. Jika kedua penampang dibuat dengan luas penampang yang sama, dapatkah 

pompa menghasilkan gaya maksimal jika gaya yang diberikan kecil? Jelaskan! 

12. Dongkrak hidrolik memiliki dua penampang, penampang pertama mempunyai 

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

2
. Agar 

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

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

13. Ketika besi pejal dan besi berongga yang beratnya sama dimasukkan kedalam 

air, mengapa besi pejal tenggelam tetapi besi berongga terapung? Berikan 

penjelasan Anda! 

14. Sebuah batu ditimbang beratnya dalam zat cair yang massa jenisnya berbeda 

dengan menggunakan neraca pegas. Bila massa jenis cairan pada bejana A 
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lebih besar daripada bejana B, apakah kedua neraca pegas menunjukkan hasil 

yang sama? Jelaskan! 

15. Sebuah gelas penuh berisi air dan di dalamnya terapung sebongkah es 

sehingga sebagian es berada di atas permukaan air. Jika es mencair, apakah air 

akan tumpah? 

16. Kapan benda dikatakan terapung, melayang dan tenggelam? 

17. Apa yang menyebabkan kapal selam dapat menyelam dan dapat mengapung 

kembali pada permukaan air laut ? 

18. Dari percobaan tersebut, apakah ada perbedaan berat batu ketika di udara 

dengan berat batu ketika berada di dalam air? Apa yang dapat Anda simpulkan 

dari percobaan tersebut? 
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Lampiran 5 

Rubrik Penilaian Kisi-kisi Soal 

No. 

Soal 

Indikator Skor Keterangan 

1  Yang lebih merusak lantai kayu 

adalah wanita yang memakai 

sepatu hak tinggi. 

 Mengemukakan alasan (karena 

tekanan berbanding terbalik 

dengan luas permukaan, 

semakin kecil luas permukaan 

maka tekanannya semakin 

besar) 

4 

 

3 

 

 

 

2 

1 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

2  Massa jenis fluida  

 Kedalaman zat cair dari 

permukaan 

 Mengemukakan alasan 

(     , makin dalam zat cair 

dalam wadah, makin berat zat 

cair itu sehingga semakin besar 

tekanan yang dikerjakan zat 

4 

 

3 

2 

1 

Ketiga indikator terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi dua indikator 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Ketiga indikator tidak 

terpenuhi 
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cair pada dasar wadah) 

3  Lubang terendah (no.1) jarak 

pancaran airnya paling jauh 

karena memiliki tekanan yang 

paling besar, hal ini disebabkan 

karena semakin ke bawah 

tekanan air semakin besar 

 Lubang tertinggi (no.3) 

jaraknya paling pendek karena 

tekanan air semakin ke atas 

semakin kecil. 

 

4 

 

3 

 

 

 

2 

1 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

4  Dengan cara memperluas 

permukaan 

 Dengan cara memperbanyak 

paku 

 Meletakkan jarak antar paku-

paku tersebut rapat. 

 

4 

 

3 

2 

1 

Ketiga indikator terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi dua indikator 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Ketiga indikator tidak 

terpenuhi 

5  Kekuatan pancaran air dari 

keempat lubang itu sama 

kuatnya. 

 Hal ini sesuai dengan bunyi 

4 

 

3 

 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 
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hukum Pascal bawa tekanan 

yang diberikan pada zat cair 

dalam ruang tertutup diteruskan 

sama besar ke segala arah. 

 

 

2 

1 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

6  b. Titik A, B dan C mempunyai 

tekanan yang berbeda. 

 Mengemukakan alasan (hukum 

pokok hidrostatis menyatakan 

bahwa semua titik yang terletak 

pada satu bidang datar di dalam 

satu jenis zat cair mempunyai 

tekanan hidrostatis yang sama. 

Jadi ketika pada posisi 30  

maka titik A, B dan C tidak 

mempunyai tekanan yang sama 

lagi karena ketinggian 

cairannya berbeda) 

4 

 

3 

 

 

 

2 

1 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

7  c. Tekanan C mempunyai 

tekanan yang besarnya sama 

dengan tekanan A atau sama 

juga dengan besarnya tekanan 

4 

 

3 

 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 
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B 

 Hukum Pascal menyatakan 

bahwa perubahan tekanan yang 

diberikan pada fluida akan 

ditransmisikan seluruhnya 

terhadap setiap titik dalam 

fluida dan terhadap dinding 

wadah. Jadi, tekanan disemua 

titik adalah sama yaitu tekanan 

A=tekanan B=tekanan C. 

 

 

2 

1 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

8  Kekuatan pancaran air yang 

keluar dari lubang adalah sama 

besarnya atau sama kuatnya. 

 Hal ini sesuai dengan hukum 

Pascal bahwa tekanan yang 

diberikan pada zat cair dalam 

ruang tertutup diteruskan sama 

besar ke segala arah. 

4 

 

3 

 

 

 

2 

1 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

9  Yang memberikan gaya lebih 

besar adalah pompa hidrolik B 

4 

 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 
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 Mengemukakn alasan (kedua 

pompa hidrolik mempunyai 

penampang besar yang sama, 

sehingga tekanan yang diterima 

harus sama. Besarnya gaya 

berbanding lurus dengan luas 

penampang. Jadi penampang 

yang kecil (A) akan 

menghasilkan gaya kecil, 

sedangkan penampang yang 

besar (B) akan memberikan 

gaya besar. Besarnya tekanan 

berbanding terbalik dengan luas 

penampang) 

3 

 

 

 

2 

1 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

10  Dongkrak hidrolik 

 Pompa tangan hidrolik 

 Mesin pengangkat mobil 

 Pengepres hidrolik 

 Hidrolik pada motor atau mobil 

4 

 

3 

2 

1 

Tiga indikator atau lebih 

terpenuhi dengan baik 

Hanya terpenuhi dua indikator 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Indikator tidak terpenuhi 

11  Pompa tidak akan bekerja 

maksimum 

 Agar pompa dapat bekerja 

4 

 

3 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 
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maksimum, kedua penampang 

harus dibuat berbeda, dimana 

dengan penampang kecil maka 

gaya yang diberikan juga kecil 

agar mendapatkan gaya yang 

besar. 

       
      

      
        

 

 

 

2 

1 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

12 Diketahui  

            

          

         

Ditanya :  

P1 dan F1 ? 

Jawab : 

      

   
  

  

 
   

  

 

   
             

   ⁄

        
 

          
        

                          
         

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Menuliskan diketahui dan 

ditanya dengan baik 

Menuliskan Rumus yang 

digunakan dengan baik 

Mengerjakan soal dengan 

benar 

Mengerjakan tapi salah 

13  Volume besi berongga lebih 

besar daripada besi pejal 

 Gaya ke atas besi berongga 

4 

 

3 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 
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lebih besar daripada besi pejal  

 

 

2 

1 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

14  Tidak sama 

 Angka yang ditunjukkan neraca 

pegas pada bejana A lebih 

besar daripada neraca pegas 

pada bejana B 

 Mengemukakan alasan (massa 

jenis cairan A lebih besar 

daripada massa jenis cairan B 

sehingga gaya angkatnya lebih 

besar) 

4 

 

3 

2 

1 

Ketiga indikator terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi dua indikator 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Ketiga indikator tidak 

terpenuhi 

15  Air tidak tumpah 

 Massa jenis es lebih kecil 

daripada massa jenis air 

 Mengemukakan alasan (ketika 

es mencair, permukaan air 

turun tetapi es yang ada di atas 

4 

 

3 

2 

1 

Ketiga indikator terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi dua indikator 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Ketiga indikator tidak 
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permukaan air akan 

mengimbangi pengurangan 

volume sehingga permuakaan 

air tetap) 

terpenuhi 

16  Benda terapung jika massa 

jenis benda lebih kecil daripada 

massa jenis fluida 

 Benda melayang jika massa 

jenis benda sama dengan massa 

jenis fluida 

 Benda tenggelam jika massa 

jenis benda lebih besar daripada 

massa jenis fluida 

4 

 

3 

2 

1 

Ketiga indikator terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi dua indikator 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Ketiga indikator tidak 

terpenuhi 

17  Naik turunnya kapal selam 

diakibatkan oleh perbedaan 

massa jenis 

 Kapal selam dilengkapi dengan 

tangki pengapung 

 Mengemukakan alasan (ketika 

tangki terisi air, kapal selam 

tenggelam dan ketika air dalam 

tangki dikosongkan, kapal 

terapung kembali) 

4 

 

3 

 

2 

1 

Ketiga indikator terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi kedua 

indikator 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Ketiga indikator tidak 

terpenuhi 
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18  Ada 

 Berat batu dalam air lebih 

ringan dibandingkan berat batu 

di udara karena pengaruh gaya 

tekan ke atas yang 

mengakibatkan berat benda 

lebih kecil 

4 

 

3 

 

 

 

2 

1 

Kedua indikator terpenuhi 

dengan baik 

Mencoba memenuhi kedua 

indikator tetapi hanya satu 

indikator yang terpenuhi 

dengan baik 

Hanya terpenuhi satu 

indikator 

Kedua indikator tidak 

terpenuhi 

Nilai yang diperoleh: 

  
                          

                    
     

  



99 
 

 
  

Lampiran 6 

 

ANALISIS HASIL UJI COBA SOAL 

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

111 135 65 83 77 89 83 55 101 119 120 80 62 76 53 124 83 91

373 491 157 219 195 225 249 123 331 393 418 218 112 180 83 442 205 245

4796 5723 2874 3591 3395 3804 3636 2447 4449 5064 5176 3557 2661 3210 2258 5373 3584 3925

0.369 0.104 0.468 0.333 0.562 0.250 0.387 0.465 0.568 0.177 0.410 0.624 0.300 -0.019 0.140 0.534 0.384 0.373

0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid

111 135 65 83 77 89 83 55 101 119 120 80 62 76 53 124 83 91

50 68 27 41 30 45 36 21 37 55 51 27 29 36 25 56 37 37

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4

1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1

1.07 1.76 0.67 0.74 0.82 0.77 0.82 0.45 1.12 1.68 1.21 0.93 0.87 0.70 1.47 0.89 0.61 0.95

104 121 61 76 72 81 75 51 91 108 111 75 56 68 47 118 77 82

6 1 25 10 17 2 15 3 12 8 2 16 1 4 23 1 1 4

0.46 3.18 0.06 0.20 0.11 1.07 0.13 0.45 0.20 0.36 1.46 0.12 1.47 0.45 0.05 3.11 2.03 0.54

Sedang Mudah Sukar Sukar Sukar Mudah Sukar Sedang Sukar Sedang Mudah Sukar Mudah Sedang Sukar Mudah Mudah Sedang

1.283 0.300 1.206 0.992 1.026 0.436 1.782 1.142 1.646 0.535 1.028 1.305 0.285 0.737 0.239 0.983 0.624 0.713 Ss
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Lampiran 7 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

“Hukum Utama Hidrostatika” 

 

 

Tujuan : Membuktikan Hukum Utama Hidrostatika 

Tujuan : Menerapkan hukum utama hidrostatika dalam kehidupan sehari-hari 

Permasalahan : 

Anda mungkin pernah menyelam di tempat yang dalam, seperti di danau atau 

laut? Jika kalian menyelam semakin dalam hingga mencapai kedalaman tertentu, 

telinga anda terasa sakit? Mengapa demikian?  

 

Hipotesis: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………...? 

 

Alat dan Bahan : 

1. Botol Aqua 

2. Paku 

3. Plester 

4. Air Secukupnya 

5. Spidol 

Langkah Kerja : 

1. Dengan spidol, berilah tanda empat posisi botol untuk ketinggian yang sama. 

2. Lubangi tanda tersebut dengan menggunakan paku, usahakan diameter lubang 

sama. 

Nama/No. :     Pasangan/No.  : 

Kelas   : 

Tanggal Kegiatan : 
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3. Tutup tiap lubang dengan plester. 

4. Isilah botol dengan air, kemudian buka plester secara bersamaan. Amati 

kekuatan pancaran air. 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana kekuatan pancaran air yang keluar dari keempat lubang. Mengapa 

demikian ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Ketika tutup botol dibuka bagaimana kekuatan pancarannya? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........ 

3. Ketika dibuat lubang di atasnya, ternyata pancaran airnya tidak lebih deras. 

Mengapa demikian ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Buatlah kesimpulan mengenai kegiatan tersebut ! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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LEMBAR KERJA SISWA 2 

“Hukum Pascal” 

 

 

 

A. Tujuan  

Menjelaskan Hukum Pascal melalui percobaan 

B. Permasalahan 

Ketika kalian pergi ke sekolah, mungkin kalian menjumpai tempat cuci mobil. 

Coba kalian perhatikan kenapa mobil dapat terangkat naik? Padahal mobil 

memiliki beban yang berat. Untuk menjelaskan hal tersebut buatlah replica 

sederhana dengan menggunakan dua buah suntikan mainan yang berbeda 

diameternya, selang kecil, air secukupnya, dan spidol. 

C. Hipotesis 

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

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

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

D. Alat dan Bahan 

1. Dua buah suntikan mainan yang berbeda diameternya 

2. Selang kecil 

3. Air secukupnya 

4. Spidol 

 

E. Langkah Kerja 

1. Susunlah peralatan seperti Gambar 6.1. 

 

Nama/No. :     Pasangan/No.  : 

Kelas   : 

Tanggal Kegiatan : 
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Gambar 6.1 Dua buah suntikan dihubungkan dengan sebuah selang 

2. Isi penuh kedua suntikan dengan air. 

3. Berilah tanda pada posisi pendorong dengan spidol pada suntikan besar 

(X0A) 

4. Dorong suntikan kecil hingga suntikan besar berubah posisi. Amati posisi 

pendorong pada suntikan besar. Ukur dan catat perubahan posisinya dari 

posisi awal (X1A). Kemudian, tandai pula posisi pendorong pada suntikan 

kecil (X0B). 

5. Dorong suntikan besar hingga suntikan kecil berubah posisi. Amati posisi 

pendorog pada suntikan besar. Ukur dan catat perubahan posisinya dari 

posisi awal (X1B). 

6. Ulangi langkah 3 sampai 5 untuk beberapa kali. 

 

F. Data Pengamatan 

No Suntikan Besar Suntikan Kecil 

 Posisi Awal (X0A) Posisi Akhir (XiA) Posisi Awal (X0B) Posisi Akhir (XiB) 

1     

2     

3     

4     
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G. Pertanyaan 

1. Bandingkanlah perbedaan besar posisi pendorong masing-masing 

suntikan. Mengapa Demikian? 

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

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

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

2. Sebutkan pemanfaatan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? 

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

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

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

3. Buatlah kesimpulan mengenai kegiatan tersebut? 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^Good Luck^^^^^ 

 



105 
 

 
  

LEMBAR KERJA SISWA 3 

“Hukum Archimedes” 

 

 

 

A. Tujuan  

1. Menjelaskan prinsip hukum Archimedes  

2. Menentukan besar gaya apung pada benda yang tercelup ke dalam air 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Neraca pegas 

2. Beban 

3. Gelas ukur 

4. Air 

 

 Sebelum percobaan: 

Apakah ada perbedaan berat beban ketika beban ditimbang di udara 

dengan berat beban ketika ditimbang di dalam air? Jelaskan! 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

C. Langkah-Langkah Percobaan 

1. Timbanglah beban saat berada di udara dengan neraca pegas. Berapa berat 

beban tersebut? 

Nama/No. :     Pasangan/No.  : 

Kelas   : 

Tanggal Kegiatan : 



106 
 

 
  

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. Apa yang terjadi dengan berat beban jika beban tersebut ditimbang di 

dalam bejana yang berisi air? Apakah berat beban di dalam air sama 

dengan berat beban di udara? Berapa berat batu saat ditimbang di dalam 

air? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Berapakah selisih berat beban di udara dengan berat beban di dalam air? 

Disebut apakah selisih berat beban di udara dengan berat beban di dalam 

air? 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Masukkan beban ke dalam bejana yang berisi air penuh, amati apa yang 

terjadi pada air? Berapa volume air yang tumpah? 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Timbanglah air yang terdapat dalam gelas ukur. Berapakah berat air 

tersebut? 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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6. Ulangi percobaan di atas mulai dari langkah 1-5 dengan beban yang 

berbeda, kemudian masukkan hasilnya dalam tabel pengamatan di bawah 

ini! 

No. Berat 

beban di 

udara (Wu) 

Berat 

beban di 

dalam air 

(Wa) 

Gaya angkat 

ke atas 

Berat air 

yang 

dipindahkan 

1.     

2.     

3.     

 

7. Bandingkan gaya angkat ke atas benda dengan berat air yang dipindahkan. 

Buatlah kesimpulan yang kalian peroleh! 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. Tuliskan persamaan gaya angkat ke atas! 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

^^^^^Good Luck^^^^^ 
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Lampiran 8 

SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

Mata pelajaran  : Fisika 

Materi    : Fluida statis 

Kelas    : XI 

Waktu    : 60 Menit 

Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Seorang wanita yang memakai sepatu hak tinggi dan seorang pria 

menggunakan sepatu berjalan di lantai kayu. Berat pria dan wanita sama yaitu 

500 N. Manakah yang lebih merusak lantai kayu? Mengapa demikian? 

     

2. Bagaimanakah arah dan jarak pancaran air dari bejana yang berlubang di 

bawah ini. Coba lukiskan! Pancaran air yang paling pendek jaraknya dari A 

adalah air yang lewat lubang nomor ... dan pancaran air yang paling jauh 

jaraknya adalah yang lewat pada lubang nomor... Mengapa bisa terjadi 

demikian? 

 



109 
 

 
  

3. Apa yang kalian rasakan apabila menginjak sebuah paku yang runcing? Tentu 

kalian akan merasa kesakitan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, 

orang tersebut dapat duduk di atas susunan paku yang runcing. Menurut kalian 

strategi apa yang dilakukan orang tersebut sehingga dapat duduk di atas paku 

yang runcing tanpa merasakan sakit?  

 

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

dan C. Kemudian bejana dimiringkan 30  seperti gambar di bawah. Menurut 

dugaan Anda manakah pernyataan yang benar? 

 

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

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

5. Jika tabung di bawah ini diisi penuh dengan zat cair dan tangkai piston ditekan 

secara kuat, bagaimana kekuatan pancaran air yang keluar dari lubang tabung 

tersebut,  apakah sama atau berbeda? Apa yang dapat Anda simpulkan 

mengenai peristiwa tersebut? 
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6. Terdapat dua pompa hidrolik A dan B memiliki luas penampang besar yang 

sama. Pompa hidrolik A memiliki luas penampang kecil yang lebih kecil 

dibandingkan luas penampang kecil pompa hidrolik B. Apabila gaya yang 

sama diberikan pada masing-masing penampang kecil kedua pompa tersebut. 

Menurut dugaan Anda manakah yang memberikan gaya yang lebih besar? 

Jelaskan! 

7. Sebutkan contoh alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal! 

8. Dongkrak hidrolik memiliki dua penampang, penampang pertama mempunyai 

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

2
. Agar 

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

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

9. Ketika besi pejal dan besi berongga yang beratnya sama dimasukkan kedalam 

air, mengapa besi pejal tenggelam tetapi besi berongga terapung? Berikan 

penjelasan Anda! 

10. Kapan benda dikatakan terapung, melayang dan tenggelam? 

11. Apa yang menyebabkan kapal selam dapat menyelam dan dapat mengapung 

kembali pada permukaan air laut ? 
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12. Dari percobaan tersebut, apakah ada perbedaan berat batu ketika di udara 

dengan berat batu ketika berada di dalam air? Apa yang dapat Anda simpulkan 

dari percobaan tersebut? 
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No Nama Kode

1 Aji Sopian N. E-01

2 Amdhany P. P. E-02

3 Asyah Wiwit M. E-03

4 Aulia Ramadhani E-04

5 Ciknati Syarifah E-05

6 Deffa Afif A. E-06

7 Desy Maya A. E-07

8 Dia Zakiawati E-08

9 Didik Umar J. E-09

10 Dika Auliya E-10

11 Dini Dessya L. E-11

12 Dwi Umi N. E-12

13 Farida Murdillah E-13

14 Fovea Windhia B. E-14

15 Hani Prabowo E-15

16 Hikmah K. E-16

17 Ika Kurnia M. S. E-17

18 Inas Shakila E-18

19 Khairul Fajar R. E-19

20 Kinta Arum M. E-20

21 Mafida Yulis T. E-21

22 Mandani Ayu L. E-22

23 Mufrodah E-23

24 Muthoharoh E-24

25 Niava E-25

26 Nurjanah E-26

27 Ratih Supriati E-27

28 Riska Damaeka E-28

29 Rizki K. E-29

30 Rizky Nur F. E-30

31 Siti Mutmainah E-31

32 Teza Della F. E-32

33 Tiyarika Y. E-33

34 Widya R. S. E-34

35 Yesika E-35

36 Ariska Nurmala E-36

37 Brenda Dyah Y. E-37

38 Christianto H. E-38

39 Cindy Aprilia E-39

40 Devi Larasati E-40

41 Dian Putri Utami E-41

42 Divani Alin K. E-42

43 Dwi Candra S. E-43

44 Fadhilatul Hidayah E-44

45 Faiq Kurnia Sandi E-45

46 Fifi Al Afiyah E-46

47 Fifin Putri I E-47

48 Fransisca A. Y. E-48

49 Fuadah Aulia R. E-49

50 Helka Putra E. E-50

51 Ilham Ramadhan E-51

52 Kasminto E-52

53 Labibah Siti M. E-53

54 M. Jaelani Akbar E-54

55 Nadia Dinny R. E-55

56 Netto Rizky A. E-56

57 Nur Fauziyah E-57

58 Oktavelina T. H. E-58

59 Putri Sekar K. E-59

60 Ratna Kusumawati E-60

61 Ridha Synthia E-61

62 Safira R. A. G. P. E-62

63 Satria Azam M. E-63

64 Sekar Arum E-64

65 Slamet Kasmudi E-65

66 Sofi Tsaqifah E-66

67 Tuti Suharyati E-67

68 Vientia Widi Putri E-68

69 Widia Hendiarti E-69

70 Wilda Alfiani S. E-70

71 Wilda Yus'atika E-71

72 Windy A. A. E-72

73 Yusrotul Aeni E-73

74 Zahroh Laely F. E-74

Lampiran 9 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPA 4 DAN XI IPA 5 SMA N 1 COMAL 

TAHUN AJARAN 2014/2015 
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No Kode Nilai ulangan (xrata-xi) (xrata-xi)kuadrat

1 A4-01 30 -40.50 1640.25

2 A4-02 30 -40.50 1640.25

3 A4-03 30 -40.50 1640.25

4 A4-04 50 -20.50 420.25

5 A4-05 80 9.50 90.25

6 A4-06 40 -30.50 930.25

7 A4-07 20 -50.50 2550.25

8 A4-08 70 -0.50 0.25

9 A4-09 50 -20.50 420.25

10 A4-10 50 -20.50 420.25

11 A4-11 30 -40.50 1640.25

12 A4-12 100 29.50 870.25

13 A4-13 70 -0.50 0.25

14 A4-14 70 -0.50 0.25

15 A4-15 90 19.50 380.25

16 A4-16 90 19.50 380.25

17 A4-17 70 -0.50 0.25

18 A4-18 70 -0.50 0.25

19 A4-19 70 -0.50 0.25

20 A4-20 70 -0.50 0.25

21 A4-21 30 -40.50 1640.25

22 A4-22 40 -30.50 930.25

23 A4-23 70 -0.50 0.25

24 A4-24 90 19.50 380.25

25 A4-25 50 -20.50 420.25

26 A4-26 30 -40.50 1640.25

27 A4-27 70 -0.50 0.25

28 A4-28 100 29.50 870.25

29 A4-29 100 29.50 870.25

30 A4-30 100 29.50 870.25

31 A4-31 70 -0.50 0.25

32 A4-32 90 19.50 380.25

33 A4-33 100 29.50 870.25

34 A4-34 100 29.50 870.25

35 A4-35 100 29.50 870.25

36 A4-36 100 29.50 870.25

37 A4-37 100 29.50 870.25

38 A4-38 100 29.50 870.25

39 A4-39 100 29.50 870.25

40 A4-40 100 29.50 870.25

27990.00jumlah

No Kode Nilai ulangan (xrata-xi) (xrata-xi)kuadrat

1 A5-01 70 11.75 138.0625

2 A5-02 80 21.75 473.0625

3 A5-03 80 21.75 473.0625

4 A5-04 80 21.75 473.0625

5 A5-05 10 -48.25 2328.0625

6 A5-06 50 -8.25 68.0625

7 A5-07 20 -38.25 1463.0625

8 A5-08 50 -8.25 68.0625

9 A5-09 50 -8.25 68.0625

10 A5-10 70 11.75 138.0625

11 A5-11 80 21.75 473.0625

12 A5-12 40 -18.25 333.0625

13 A5-13 20 -38.25 1463.0625

14 A5-14 70 11.75 138.0625

15 A5-15 70 11.75 138.0625

16 A5-16 30 -28.25 798.0625

17 A5-17 70 11.75 138.0625

18 A5-18 50 -8.25 68.0625

19 A5-19 30 -28.25 798.0625

20 A5-20 30 -28.25 798.0625

21 A5-21 50 -8.25 68.0625

22 A5-22 100 41.75 1743.0625

23 A5-23 100 41.75 1743.0625

24 A5-24 50 -8.25 68.0625

25 A5-25 70 11.75 138.0625

26 A5-26 60 1.75 3.0625

27 A5-27 50 -8.25 68.0625

28 A5-28 70 11.75 138.0625

29 A5-29 70 11.75 138.0625

30 A5-30 100 41.75 1743.0625

31 A5-31 30 -28.25 798.0625

32 A5-32 70 11.75 138.0625

33 A5-33 80 21.75 473.0625

34 A5-34 50 -8.25 68.0625

35 A5-35 50 -8.25 68.0625

36 A5-36 80 21.75 473.0625

37 A5-37 50 -8.25 68.0625

38 A5-38 50 -8.25 68.0625

39 A5-39 50 -8.25 68.0625

40 A5-40 50 -8.25 68.0625

18977.5jumlah

Lampiran 10 

ANALISIS DATA AWAL 

Uji Homogenitas 

Kelas XI IPA 4        Kelas XI IPA 5
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XI IPA 4      

 

 

 

XI IPA 5 

 

 

Jadi: 

  
                

                
  

  
      

      
  

         

Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel, dengan: 

dk pembilang =39 

dk penyebut = 39 

Maka Ftabel = 1,69 

Kesimpulan: 

Fhitung   Ftabel, jadi varians homogen 

X rata-rata = 70,50 

Varians = 699,75 

Standar deviasi = 26,45 

X rata-rata = 58,25 

Varians = 474,44 

Standar deviasi = 21,78 
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E-44 47.29 TT

E-45 43.75 TT

E-46 47.92 TT

E-47 58.33 TT

E-48 56.25 TT

E-49 45.83 TT

E-50 47.92 TT

E-51 50 TT

E-52 54.17 TT

E-53 60.42 TT

E-54 50 TT

E-55 60.42 TT

E-56 56.25 TT

E-57 64.58 TT

E-58 45.83 TT

E-59 58.33 TT

E-60 43.75 TT

E-61 52.08 TT

E-62 52.08 TT

E-63 45.83 TT

E-64 50 TT

E-65 50 TT

E-66 52.08 TT

E-67 39.58 TT

E-68 50 TT

E-69 47.92 TT

E-70 45.83 TT

E-71 45.83 TT

E-72 47.92 TT

E-73 39.58 TT

E-74 81.25 T

n 74

∑ 3909.77

log n 1.87

Khitung 7.17

Max 81.25

Min 25

rentang 56.25

Rata-rata 52.83

Panjang 

kelas 7.85

S
2

104.92

S 10.24

tuntas 2

tnts (%) 2.70

Kode Nilai Ketuntasan

E-01 41.67 TT

E-02 56.25 TT

E-03 52.08 TT

E-04 56.25 TT

E-05 58.33 TT

E-06 43.75 TT

E-07 62.5 TT

E-08 54.17 TT

E-09 37.50 TT

E-10 54.17 TT

E-11 66.67 TT

E-12 64.58 TT

E-13 25.00 TT

E-14 75.00 T

E-15 45.83 TT

E-16 58.33 TT

E-17 43.75 TT

E-18 52.08 TT

E-19 39.58 TT

E-20 72.92 TT

E-21 62.5 TT

E-22 37.5 TT

E-23 66.67 TT

E-24 58.33 TT

E-25 72.92 TT

E-26 60.42 TT

E-27 64.58 TT

E-28 70.83 TT

E-29 50 TT

E-30 70.83 TT

E-31 47.92 TT

E-32 56.25 TT

E-33 35.42 TT

E-34 50 TT

E-35 47.92 TT

E-36 43.75 TT

E-37 50 TT

E-38 52.08 TT

E-39 68.75 TT

E-40 52.08 TT

E-41 43.75 TT

E-42 47.92 TT

E-43 47.92 TT

Lampiran 11 

ANALISIS DATA AKHIR 

Nilai Pre-test 
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Lampiran 12 

Uji Normalitas Pre-test 
 

Hipotesis: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

   ∑
       

 

  

 
      

 

Kriteria yang digunakan: 

Ho diterima jika   
         

      

Nilai maksimal = 81,25    Panjang kelas = 7,85 

Nilai minimal   = 25     Rata-rata   = 52,83 

Rentang   = 56,25   s    = 10,24 

Banyak kelas   = 7     n    = 74 

 

Untuk taraf signifikan 5%, dengan dk=7-1=6, diperoleh   
     = 12,59 

 

Karena   
         

     , maka data tersebut berdistribusi normal  

No. batas Peluang Luas Kelas Ei (Oi-Ei)²

Kelas  kelas Untuk Z Untuk Z Ei

1 25  - 33 24.5 1 52.83 10.24 -2.77 2.77 0.4972 0.0266 1.9684 0.4764

2 34  - 42 33.5 7 52.83 10.24 -1.89 1.89 0.4706 0.1293 9.5682 0.6893

3 43  - 51 42.5 29 52.83 10.24 -1.01 1.01 0.3413 0.2896 21.4304 2.6737

4 52  - 60 51.5 23 52.83 10.24 -0.13 0.13 0.0517 0.2217 16.4058 2.6505

5 61  - 69 60.5 8 52.83 10.24 0.75 0.75 0.2734 0.1740 12.8760 1.8465

6 70 - 78 69.5 5 52.83 10.24 1.63 1.63 0.4474 0.0464 3.4336 0.7146

7 79 - 87 78.5 1 52.83 10.24 2.51 2.51 0.4938 0.0059 0.4366 0.7270

87.5 52.83 10.24 3.38 3.38 0.4997 0.4997

74 9.7781

Z-score [Z-score]
Interval

Jumlah

S
Kelas

Oi Me(X)

12.599.7229

Daerah penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan 
Ho 
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Kode Nilai Ketuntasan

E-01 50.00 TT

E-02 60.42 TT

E-03 81.25 T

E-04 68.75 TT

E-05 62.50 TT

E-06 81.25 T

E-07 91.67 T

E-08 89.58 T

E-09 62.50 TT

E-10 91.67 T

E-11 91.67 T

E-12 79.17 T

E-13 66.67 TT

E-14 79.17 T

E-15 62.50 TT

E-16 79.17 T

E-17 77.08 T

E-18 85.42 T

E-19 64.58 TT

E-20 93.75 T

E-21 79.17 T

E-22 75.00 T

E-23 93.75 T

E-24 79.17 T

E-25 93.75 T

E-26 89.58 T

E-27 83.33 T

E-28 87.5 T

E-29 79.17 T

E-30 91.67 T

E-31 75.00 T

E-32 75.00 T

E-33 77.08 T

E-34 75.00 T

E-35 81.25 T

E-36 75.00 T

E-37 77.08 T

E-38 81.25 T

E-39 83.33 T

E-40 68.75 TT

E-41 68.75 TT

E-42 77.08 T

E-43 60.42 TT

E-44 75.00 T

E-45 81.25 T

E-46 77.08 T

E-47 70.83 TT

E-48 81.25 T

E-49 77.08 T

E-50 62.50 TT

E-51 62.50 TT

E-52 64.58 TT

E-53 70.83 TT

E-54 66.67 TT

E-55 75.00 T

E-56 60.42 TT

E-57 83.33 T

E-58 70.83 TT

E-59 77.08 T

E-60 70.83 TT

E-61 68.75 TT

E-62 72.92 TT

E-63 72.92 TT

E-64 77.08 T

E-65 68.75 TT

E-66 72.92 TT

E-67 89.58 T

E-68 81.25 T

E-69 77.08 T

E-70 81.25 T

E-71 79.17 T

E-72 75.00 T

E-73 68.75 TT

E-74 87.50 T

n 74.00

∑ 5645.83

log n 1.87

Khitung 7.17

Max 93.75

Min 50.00

rentang 43.75

Rata-rata 76.30

Panjang 

kelas 6.10

S
2

89.03

S 9.44

tuntas 48

tnts (%) 64.86

Lampiran 13 

Nilai Post-test 
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Lampiran 14 

Uji Normalitas Post-test 
Hipotesis: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan:  

   ∑
       

 

  

 
      

 

Kriteria yang digunakan: 

Ho diterima jika   
         

      

 

Nilai maksimal = 93,75   Panjang kelas = 6,10 

Nilai minimal   = 50     Rata-rata   = 76,30 

Rentang   = 43,75   s    = 9,44 

Banyak kelas   = 7     n    = 74 

 

Untuk taraf signifikan 5%, dengan dk=7-1=6, diperoleh   
     = 12,59 

 

Karena   
         

     , maka data tersebut berdistribusi normal 

 

 

 

No. batas Peluang Luas Kelas Ei (Oi-Ei)²

Kelas  kelas Untuk Z Untuk Z Ei

1 50  - 56 49.5 1 76.30 9.44 -2.84 2.84 0.4977 0.0156 1.1544 0.0207

2 57  - 63 56.5 8 76.30 9.44 -2.10 2.10 0.4821 0.0690 5.1060 1.6403

3 64  - 70 63.5 14 76.30 9.44 -1.36 1.36 0.4131 0.1840 13.6160 0.0108

4 71  - 77 70.5 20 76.30 9.44 -0.61 0.61 0.2291 0.1774 13.1276 3.5978

5 78  - 84 77.5 18 76.30 9.44 0.13 0.13 0.0517 0.2561 18.9514 0.0478

6 85 - 91 84.5 6 76.30 9.44 0.87 0.87 0.3078 0.1385 10.2490 1.7615

7 92 - 98 91.5 7 76.30 9.44 1.61 1.61 0.4463 0.0443 3.2782 4.2254

98.5 76.30 9.44 2.35 2.35 0.4906 0.4906

74 11.3042

Kelas
Oi Me(X) Z-score [Z-score]

Interval

Jumlah

S

12.5911.3042

Daerah penerimaan Ho

Daerah penolakan Ho

Daerah penerimaan 
Ho 

Daerah penolakan 
Ho 
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Kriteria Berpikir Kritis 

Kriteria berpikir kritis menurut Hartati: 

Interval Kriteria 

85-100 Sangat tinggi 

69-84 Tinggi 

53-68 Cukup 

37-52 Rendah 

20-36 Sangat rendah 

 

Hasil penelitian kriteria berpikir kritis 

 

 

 

Sub Pokok 

Bahasan 

Jumlah Siswa 
Kategori 

Pre-test Post-test 

Fluida Statis 

 

0 (0.00%) 13 (17.57%) Sangat Kritis 

7 (9.46 %) 48 (64.86) Kritis 

23 (31.08 %) 12 (16.22%) Cukup Kritis 

42 (56.76%) 1 (1.35%) Kurang Kritis 

2 (2.70%) 0 (0.00%) Tidak Kritis 

Jumlah 

Sampel 

74  74  
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Lampiran 15 

Uji Ketuntasan Belajar Individu 

One Sample t-test 

1. Hipotesis statistik 

Ho :     75 

Ha :       

 

2. Taraf signifikansi 

Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% dan        

 

3. Kriteria penerimaan atau penolakan Ho 

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

diterima dan Ha ditolak 

 

4. Pengujian hipotesis 

Uji statistik yang digunakan 

  
 ̅    

 

√ 

  

 ̅                

76,30 75 1,10 74 10,16 

 

Harga        untuk      dan                 . 

Karena                maka Ho ditolak. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa telah mencapai ketuntasan belajar 

individu. 
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Lampiran 16 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis (Uji Gain < g >) 

1. Kriteria Pengujian 

Tinggi   : g   0,7 atau dinyatakan dalam persen g   70 

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

Rendah   : g   0,3 atau dinyatakan dalam persen g   30 

2. Pengujian Gain < g > 

Rumus Uji Gain: 

    
              

           
 

Indikator Rata-rata Pre-

test 

Rata-rata Post-

test 

< g > Kriteria  

Mengklasifikasi 64,02 89,86 0,72 Tinggi 

Menghipotesis 66,55 82,26 0,47 Sedang 

Menganalisis 43,41 69,26 0,46 Sedang 

Mengasumsi 50,34 72,30 0,44 Sedang 

Menyimpulkan 43,24 70,95 0,49 Sedang 

Mengevaluasi 49,49 73,65 0,48 Sedang 

 

Uji Gain secara keseluruhan: 

Rata-rata nilai post-test siswa          = 76,30 

 

Rata-rata nilai pre-test siswa         

 

= 52,83 

 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kemampuan berpikir kritis (uji 

gain) 

    
              

           
  

    
           

         
  

         (Sedang) 
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Lampiran 17 

Foto Penelitian 

 
 

Uji Coba Soal      Pre-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir (Think)     Berpasangan (Pair) 
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Berbagi (Share)      Praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-test 
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Lampiran 18 

Surat Izin Penelitian 

 

 

  



125 
 

 
  

Lampiran 19 

Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 20 

SK Pembimbing 

 

 


