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ABSTRAK

Dewi, A. R. C. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual dengan
Teknologi Multimedia untuk Peningkatan Penguasaan Konsep dan
Pengembangan Karakter Siswa Kelas XI. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing Utama Prof. Dr. Sarwi, M. Si. dan Pembimbing Pendamping Dr.
Agus Yulianto, M. Si.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kontekstual, Teknologi Multimedia,
Penguasaan Konsep, Pendidikan Karakter

. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keefektifan penerapan
pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia dalam meningkatkan
penguasaan konsep dan pengembangan karakter siswa pada pokok bahasan
fluida statis. Penguasaan konsep siswa meliputi ranah kognitif dan
pengembangan nilai karakter meliputi nilai disiplin, jujur, toleransi dan
kreatifitas. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jekulo menggunakan
metode eksperimen dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group.
Sampel yang diambil kelas XI IPA 3 dan XI IPA 2 Tahun Pelajaran 2014/ 2015,
dengan teknik sampling purposive, satu kelas sebagai kelas eksperimen yang
menerapkan pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia dan satu
kelas sebagai kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran kooperative &
diskusi kelompok. Data dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen: 1) Tes
tertulis berupa pre-test dan post test untuk memperoleh data peningkatan
penguasaan konsep siswa, 2) Lembar observasi karakter siswa untuk
memperoleh data mengenai pengembangan karakter siswa, 3) Lembar observasi
pelaksanaan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia
untuk memperoleh data penilaian keterlakasanaan model pembelajaran. Data
penelitian dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis t-test polled varians, uji
gain, dan uji regresi. Hasil pre-test dan observasi tahap awal nilai karakter
menunjukkan bahwa sebelum diberikan perlakuan antara kelas eksperimen dan
kelas kontrol mempunyai kemampuan awal penguasaan konsep dan karakter
yang hampir sama. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1)
Peningkatan penguasaan konsep siswa pada kelas eksperimen lebih baik secara
signifikan daripada kelas kontrol, dengan hasil N-gain sebesar 0,78 dan thitung

sebesar 7,457. (2) Pengembangan karakter siswa pada kelas eksperimen lebih
baik secara signifikan daripada kelas kontrol, dengan hasil N-gain sebesar 0,83.
(3) Terdapat pengaruh yang linier antara model pembelajaran kontekstual
dengan teknologi multimedia terhadap penguasaan konsep dan pengembangan
karakter siswa. Kesimpulannya bahwa penerapan pembelajaran kontekstual
dengan teknologi multimedia efektif dan berpengaruh secara linier untuk
peningkatan penguasaan konsep dan pengembangan karakter siswa.



ix

ABSTRACT

Dewi, A. R. C. 2015. Implementation of Contextual Learning Model with
Multimedia for Student’s Concept Mastery Improvement and Character
Development of Grade XI. Skripsi, Physics Department, Mathematics and
Natural Science Faculty, Semarang State University. First Supervisor : Prof. Dr.
Sarwi, M.Si. and Second Companion : Dr. Agus Yulianto, M. Si.

Keywords: Contextual Learning Model, Multimedia Technology, Concept
Mastery, Character.

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of
contextual learning with multimedia technology to improve the conceptmastery
and character development of students on static fluid chapter. Concept mastery
of studentis cognitive aspect while characters development are some values,they
are including of discipline value, honesty value, tolerance value and creativity
value. This research was conducted at SMAN 1 Jekulo. This research used
experimental methods by using nonequivalent control group design. The
samples of this research were XI IPA 3 and XI IPA 2 of Academic Year
2014/2015 by using a purposive sampling technique, the class as a
experimentalclass that implemented contextual learning model with multimedia
technology while the other class as a control class that implemented cooperative
learning model and discussion groups methods. Datawere collected by using
some instruments: 1) written test in the form of pre-test and post-test to obtain
data of student’s concept mastery improvement, 2) Observation sheet of
conservation based character to obtain data of student’s character development,
3) observation sheet of implementation of contextual learning model with
multimedia technology to obtain data assessment of learning model
implementation. They were analyzed by using polled variance t-test of
hypothesis testing, gain test, and regression test. The results of pre-test and early
stage observation of character value showed that before being given treatment,
the early concept mastery and characters of the experimental class and control
class were almost same. The results of this research showed the following
matters: (1) concept mastery improvement of students in the experimental class
is significantly better than the control class, with the results of the N-gain of 0.78
and tcount of 7.457, (2) The character development of the students in the
experimental class is significantly better than the control class, with the results
of the N-gain of 0.83 and (3) There is a linear effect between contextual learning
model with multimedia technology to improve the concept mastery and
character development of students. The conclusion that the implementation of
contextual learning model with multimedia technology is effective and
influential linearly for improving the conceptmastery and character development
of students.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengguna teknologi komputer atau mobile di Indonesia semakin

bertambah banyak. Teknologi komputer atau mobile yang sekarang banyak

digunakan diantaranya seperti laptop, smartphone, tablet, tab, bbm dan lain

sebagainya. Berdasarkan Jakarta Kompas.com pada rabu, (26/11/2014)

memberitahukan bahwa persentase pengguna internet lewat mobile paling

banyak dilakukan di rumah yaitu dengan angka 95 %, dan untuk di kantor dan

perjalanan hanya 36% dan 26% saja. Lima jenis aplikasi mobile yang sering

digunakan diantaranya jejaring sosial (81%), browser (65%), game (35%),

musik (32%) dan berita (17%). Hasil statistik tersebut menunjukkan semakin

banyaknya penduduk Indonesia yang menggunakan teknologi mobile, namun

segi pemanfaatannya cenderung untuk jejaring sosial saja.

Warsita (2008: 19) menyatakan bahwa sejalan dengan perkembangan dan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, khususnya

dalam bidang pendidikan, psikologi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK), serta disiplin ilmu lainnya yang relevan maka tidak mustahil ke depannya

teknologi pembelajaran akan semakin terus berkembang dan memperkokoh diri

menjadi suatu disiplin ilmu, program studi, dan profesi yang dapat berperan

dalam memecahkan masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Rusman (2012)

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer merupakan suatu sistem

1
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yang dapat memfasilitasi guru dan siswa belajar secara menantang, mandiri,

bervariasi dan menyenangkan, karena guru dan siswa dapat belajar kapan dan di

mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Seiring dengan banyaknya pengguna

teknologi mobile untuk jejaring sosial, guru diharapkan mampu memanfaatkan

kondisi tersebut kearah yang positif, salah satunya dengan memanfaatkan

aplikasi mobile dalam mempermudah proses pembelajaran.

Permasalahanya secara nyata pemanfaatan teknologi dalam proses

pembelajaran masih sedikit atau kurang maksimal. Rendahnya kualitas

pendidikan di Indonesia ditunjukkan berdasarkan laporan tahunan UNESCO

Education For All Global Monitoring Report 2015, bahwa Indek Perkembangan

Pendidikan (EDI) Indonesia berada pada peringkat 68 dari 113 negara dan masih

dalam kategori medium atau sedang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan

Warsita (2008: 19) bahwa perkembangan bidang dan profesi teknologi

pembelajaran di Indonesia hingga saat ini boleh dikatakan belum optimal, tentu

hal tersebut menjadi suatu tantangan. Sebagai calon pendidik masa depan

diharapkan mampu memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia., salah satunya

melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMA 1 Jekulo

Kudus, bahwa masih sedikit guru yang memanfaatkan teknologi multimedia

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Banyak guru yang menyukai metode

ceramah dalam menjelaskan materi kepada siswa. Salah satunya guru fisika di

SMA Negeri 1 Jekulo, ketika mengajar suka menggunakan metode ceramah dan

membahas soal-soal fisika saja. Guru masih sangat jarang dalam
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pembelajarannnya mengajak siswa untuk mengamati, praktikum atau membuat

suatu produk yang mengkaitkan penerapan materi fisika dalam kehidupan

sehari-hari. Guru fisika SMA 1 Jekulo mengungkapkan bahwa masih banyak

siswa yang mendapatkan nilai ulangan fisika dibawah KKM sekolah. Hal

tersebut ditunjukkan dari sampel nilai UTS kelas XI IPA pada akhir Januari

2015, yaitu hanya 3 dari 151 siswa yang mencapai ketuntasan nilai KKM

sekolah. Selanjutnya fenomena menyontek juga sering diperlihatkan siswa

ketika ulangan berlangsung. Kebiasaan menyontek ini merupakan salah satu

budaya yang harus dihilangkan dari diri siswa, karena akan berakibat buruk

dalam pembentukan karakternya. Hal tersebut membuktikkan bahwa siswa

belum bisa memahami materi fisika yang sudah disampaikan, sehingga mereka

memilih untuk menyontek temannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu

perubahan dalam proses pembelajaran yang mampu memudahkan siswa

memahami materi, sehingga kebiasaan menyontek tidak dilakukan lagi.

Hidayatullah (2010: 18) menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya

menghasilkan orang “pandai” tetapi “tidak baik”, sebaliknya juga pendidikan

tidak hanya menghasilkan orang “baik” tetapi “tidak pandai”. Pendidikan tak

cukup hanya membuat anak pandai, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai-

nilai luhur atau karakter generasi muda. Banyaknya koruptor dari kalangan

pejabat di Indonesia, adalah salah satu contoh orang yang pandai tetapi

berkarakter buruk. Hal tersebut menunjukkan bahwa karaker bangsa masih

rendah. Menurut Hidayatullah (2010: 15), salah satu penyebab rendahnya

pendidikan karakter adalah sistem pendidikan yang kurang menekankan
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pembentukan karakter, tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual

(aspek kognitif). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yaitu tentang

Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk

mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk membentuk akhak dan karakter suatu

bangsa. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat

yang strategis untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti mencoba

memberi solusi yaitu dengan “Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual

dengan Teknologi Multimedia untuk Peningkatan Penguasaan Konsep dan

Pengembangan Karakter Siswa SMA Kelas XI. Pemilihan model

pembelajaran kontekstual diharapkan dapat membantu siswa dalam

mengkontruksi pengetahuannya melalui pengamatan penerapan materi dalam

kehidupan sehari-hari. serta diharapkan mampu membentuk karakter yang lebih

baik dari diri siswa. Selain itu pemilihan model pembelajaran kontekstual sesuai

dengan KD 2.2 yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengetahui

penerapan dari pokok bahasan fluida statis

Menurut hasil penelitian Suniati et al (2013), bahwa proporsi penurunan

miskonsepsi siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual berbantuan

multimedia interaktif lebih besar daripada proporsi penurunan miskonsepsi

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hal tersebut sejalan dengan

penelitian Sutarno (2011), menunjukkan bahwa penguasaan konsep dan

ketrampilan berpikir kritis mahasiswa yang mengikuti pembelajaran medan

magnet menggunakan online interactive multimedia secara signifikan tinggi baik
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di bandingkan dengan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Kemudian, kesimpulan hasil penelitian Sadia et al (2013), menyatakan bahwa

pendidikan karakter dapat dikembangkan melalui pemilihan model pembelajaran

sains, salah satunya model pembelajaran kontekstual. Dari hasil beberapa

penelitian tersebut, diharapkan pelaksanaan pembelajaran kontekstual dengan

berbantuan teknologi multimedia, mampu meningkatkan pemahaman konsep

materi siswa dan mengembangkan karakter siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1) Apakah penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep materi fluida statis

siswa SMA kelas XI?

2) Apakah penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia efektif untuk mengembangkan karakter siswa SMA kelas XI?

3) Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan

teknologi multimedia terhadap penguasaan konsep siswa kelas XI pada materi

fluida statis?

4) Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan

teknologi multimedia terhadap pengembangan karakter siswa kelas XI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1) Mengetahui keefektifan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa SMA kelas XI pada

materi fluida statis.

2) Mengetahui keefektifan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia terhadap pengembangan karakter siswa SMA kelas XI.

3) Mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia terhadap penguasaan konsep siswa kelas XI pada materi fluida statis.

4) Mengetahui pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia terhadap pengembangan karakter siswa kelas XI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai efektivitas

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia yang dapat dijadikan

rujukan peneliti untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat bagi guru

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru sebagai bahan

perbandingan dalam memilih alternative model pembelajaran yang akan

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mampu meningkatkan

hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajran fisika.

1.4.3 Manfaat bagi sekolah

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi kepada

sekolah mengenai pemilihan model pembelajaran berbasis teknologi multimedia,
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yang berguna untuk perkembangan belajar siswa di sekolah sehingga mampu

meningkatkan hasil belajar siswa.

1.5 Pembatasan Masalah

1) Penelitian ditujukan kepada siswa kelas XI IPA SMA 1 Jekulo Kudus

tahun pelajaran 2014/2015.

2) Penelitian dibatasi pada materi fluida statis, diantaranya Hukum Utama

Hidrostatika, Hukum Pascal, dan Hukum Archimedes.

3) Penelitian ini menerapkan model pembelajaran kontekstual dengan

teknologi multimedia.

4) Penilaian terhadap penguasaan konsep siswa meliputi aspek kognitif.

5) Penilaian terhadap pengembangan karakter siswa meliputi nilai karakter

disiplin, jujur, toleransi dan kreatifitas.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, perlu adanya pembatasan ruang

lingkup penelitian dan penjelasan beberapa istilah dalam penelitian, diantaranya

sebagai berikut:

1.6.1 Model Pembelajaran Kontekstual

Menurut Aqib (2013: 1), pendekatan kontekstual (Contextual Teaching

and Learning) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan

antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan

masyarakat. Bedasarkan definisi tersebut peneliti ingin menerapkan
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pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan teknologi multimedia pada

materi fluida statis. Alasannya materi fluida statis berkaitan dengan zat cair dan

zat gas, dimana kedua zat tersebut mudah ditemui dalam kehidupan nyata. Selain

itu, penerapan dari materi fluida statis sangat mudah ditemukan dalam

kehidupan sehari-hari dan hal ini memudahkan siswa untuk belajar dan

mengkontruksi pemahaman konsep mereka.

1.6.2 Teknologi Multimedia

Penjelasan menurut Warsita (2008: 36), program multimedia interaktif

merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis komputer dengan

menggambungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafis,

foto, video, animasi, musik, narasi, dan interaktivitas yang teprogram

berdasarkan teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pada penelitian ini,

teknologi multimedia yang digunakan adalah Microsof PowerPoint, Video dan

Edmodo. Microsoft PowerPoint merupakan media dengan program komputer

yang mampu menampilkan foto, teks, grafis dan berfungsi membantu siswa saat

mempresentasikan materi/ tugas serta membantu guru saat memberikan

penjelasan materi di depan kelas. Selanjutnya video berfungsi sebagai media

ketika kegiatan diskusi berlansung dan sebagai media pendukung siswa dalam

memahami konsep materi. Edmodo berfungsi sebagai media jejaring sosial

antara guru dan murid.

1.6.3 Penguasaan Konsep

Untuk mengetahui segi pemahaman siswa terhadap materi atau bahan

pelajaran yang telah diberikan termasuk ranah kognitif (Sudijono, 2012: 48).



9

Jadi peneliti dapat mengetahui penguasaan konsep siswa , dengan ditunjukkan

melalui hasil ranah kognitif siswa. Menurut Bloom dalam buku yang ditulis

Sudijono (2012), dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir,

dari jenjang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Diantaranya

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. Pada

penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil ranah kognitif

siswa berupa soal pilihan ganda sebanyak 25 soal yang telah diuji validitas,

reliabilitas, daya pebeda dan tingkat kesukarannya.

1.6.4 Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti

(Zuriah, 2008: 19). Menurut Zuriah (2008: 19), pendidikan budi pekerti

merupakan program pengajaran disekolah yang bertujuan untuk pengembangan

watak siswa dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan

kerja sama yang menekankan pada ranah afektif, dan tidak meninggalkan ranah

kognitif dan psikomotor. Berdasarkan Kemendiknas (2010), terdapat 17 nilai

pendidikan karakter/ budi pekerti yang dapat dikembangkan dalam jenjang

SMA. Pada penelitian ini, nilai karakter yang diamati meliputi nilai karakter

disiplin, jujur, toleransi dan kreatif. Perkembangan karakter siswa diamati dari

tingkah laku siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari diantaranya

kegiatan observasi langsung, diskusi, praktikum dan pembuatan alat peraga.

Media yang membantu dalam kegiatan pembelajaran diantaranya PowerPoint,

Video dan situs Edmodo.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Pembelajaran Kontekstual

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Kontekstual

Menurut Rusman (2013: 187), model pembelajaran kontekstual adalah

usaha untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa

merugi dari segi manfaat, sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus

menerapkan dan mengkaitkannya dengan dunia nyata. Sedangkan menurut Aqib

(2013: 1), pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran

kontekstual lebih menarik siswa untuk belajar karena materi yang di pelajari

terkait dengan permasalahan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari

dan setelah itu dengan konsep materi yang didapat siswa mampu

mengaplikasikannya di dunia nyata.

Sanjaya (2006: 255) menyatakan, bahwa model pembelajaran

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh

untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan

situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya

10
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dalam kehidupan mereka. Sanjaya (2006: 255) menyimpulkan dari pengertian

tersebut ada tiga konsep yang harus dipahami. Pertama, CTL menekankan

kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses

belajar diorentasikan pada proses pengalaman secara langsung dan tidak

mengharapkan siswa hanya menerima pelajaran saja. Kedua, CTL mendorong

agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan

situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap

hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata,

sehingga materi tertanam erat dalam memori siswa dan tidak mudah dilupakan.

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan,

artinya CTL bukan hanya mengharapkan dapat memahami materi yang

dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu saja dalam pembelajaran kontekstual lebih banyak memberikan

kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba dan mengalami sendiri

(learning to do) (Rusman, 2013: 189). Subyek utama dalam proses pembelajaran

adalah siswa. Pada dasarnya melalui pembelajaran kontekstual, mengajar bukan

transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa dengan menghafal konsep-

konsep yang sepertinya terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih

ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa untuk mencari kemampuan untuk

bisa hidup (life skill) dari apa yang dipelajarinya (Rusman, 2013: 189).

Pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan suatu proses dari pada hasil.
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Keberhasilan dari penerapan pembelajaran kontekstual dalam

meningkatkan hasil belajar serta mengembangkan karakter dapat ditunjukkan

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Penerapan Pembelajaran Kontekstual

Peneliti Metode Hasil penelitian

Sugiarti

(2012)

Pembelajaran

kontekstual

Berpengaruh kepada kemampuan berpikir

kritis sehingga hasil belajar naik secara

signifikan

Surinata

(2013)

Pembelajaran

kontekstual dan

penggunaan media

ICT

Prestasi belajar matematika menjadi lebih

baik.

Murtiani

et al

(2012)

Pendekatan

Contextual

Teaching and

Learning (CTL)

berbasis Lesson

Study

Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar

fisika.

Khusniati

(2012)

Pembelajaran

kontekstual

Pendidikan karakter dapat dikembangan

melalui pembelajarn IPA dengan model

pembelajaran kontekstual

Astuti

(2010)

Pendekatan holistik

dan kontekstual

Mampu mengatasi krisis karakter di

Indonesia jika didukung oleh semua warga

masyarakat



13

. Berdasarkan pada Tabel 2.1, bekesimpulan bahwa model pembelajaran

kontekstual dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar dan

mengembangkan karakter siswa. Oleh karena itu, hasil penelitian pada Tabel

2.1, mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini, bahwa model pembelajaran

kontekstual dengan berbantuan teknologi multimedia, mampu meningkatkan

penguasaan konsep dan pengembangan karakter siswa SMA kelas XI.

2.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran Kontekstual

Sanjaya (2006: 256), menyebutkan terdapat lima karakteristik penting

dalam proses model pembelajaran kontekstual:

1) Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan

yang sudah ada (activing knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak

terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian pengetahuan

yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki

keterkaitan satu sama lain.

2) Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh

dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baru itu

diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan

mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya.

3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya

pengetahuan yang diperoleh bukan dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini,

misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan

yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu

dikembangkan.
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4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying

knowledge), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat

diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku

siswa.

5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi

pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk

proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.

2.1.3 Prinsip Model Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu dari model

pembelajaran. Disetiap model pembelajaran mempunyai ciri khas tersendiri.

Menurut Rusman (2013: 193) terdapat tujuh prinsip pembelajaran kontekstual

yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu:

2.1.3.1 Konstruktivisme (Contructivism)

Manusia harus membangun pengetahuan melalui pengalaman yang

nyata. Dalam pembelajaran kontekstual membelajarkan siswa menghubungkan

antara setiap konsep dengan kenyataan merupakan unsur yang diutamakan

dibandingkan dengan penekanan terhadap seberapa banyak pengetahuan yang

harus diingat siswa. Pembelajaran akan dirasakann memiliki makna apabila

secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pengalaman

sehari-hari yang dialami oleh para siswa itu sendiri.

2.1.3.2 Menemukan (Inquiry)

Melalui upaya menemukan akan memberikan penegasan bahwa

pengetahuan dan ketrampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang
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diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi

merupakan hasil menemukan sendiri. Dimana hasil pembelajaran merupakan

hasil kreativitas siswa sendiri, akan bersifat lebih tahan lama diingat oleh siswa

bila dibandingkan sepenuhnya merupakan pemberian dari guru.

2.1.3.3 Bertanya (Questioning)

Dalam implementasi pembelajaran kontekstual, pertanyaan yang

diajukan oleh guru atau siswa harus dijadikan alat atau pendekatan untuk

menggali informasi atau sumber belajar yang ada kaitannya dengan kehidupan

nyata. Tugas bagi guru adalah membimbing siswa melalui pertanyaan yang

diajukan untuk mencari dan menemukan kaitan antara konsep yang dipelajari

dalam kaitan dengan kehidupan nyata.

2.1.3.4 Masyarakat Belajar (Learning Community)

Pengertian dari masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk

melakukan kerja sama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-taman

belajarnya. Seperti yang disarankan learning community, bahwa hasil

pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain melalui berbagai

pengalaman (Sharing). Melalui sharing ini anak dibiasakan saling memberi dan

meneriman, sifat ketergantungan yang positif dalam learning community

dikembangkan.

2.1.3.5 Pemodelan (Modelling)

Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Tahap

pembuatan model dapat dijadikan alternative untuk mengembangkan
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pembelajaran agar siswa bisa memenuhi harapan siswa secara menyeluruh, dan

membantu mengatasi masalah keterbatasan yang dimiliki oleh para guru.

2.1.3.6 Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja

dipelajari. Dengan kata lain refleksi adalah berpikir ke belakang tentang apa-apa

yang sudah dilakukan di masa lalu, siswa mengendepankan apa yang baru

dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang abru yang merupakan

pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya, Pada saat refleksi, siswa

diberi kesempatan utuk mencerna, menimbang, membandingkan, menghayati,

dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri (learning to be).

2.1.3.7 Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesssment)

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang

bisa memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa.

Dengan terkumpulnya berbagai data dan informasi yang lengkap sebagai

perwujudan dari penerapan penilaian, maka akan semakin akurat pula

pemahaman guru terhadap proses dan hasil pengalaman belajar setiap siswa.

Aqib (2013: 8) menyimpulkan pembelajaran kontekstual mempunyai 11

karakteristik yang dapat dikembangkan, diantaranya (1) Kerja sama, (2) Saling

Menunjang, (3) Menyenangkan, tidak membosankan, (4) Belajar dengan

bergairah, (5) Pembelajaran terintegrasi, (6) Menggunakan berbagai sumber, (7)

Siswa aktif, (8) Sharing dengan teman, (9) Siswa kritis guru kreatif, (10)

Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar,
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artilkel, humor dan lain-lain, (11) Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor

tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain.

2.1.4 Tahapan Model Pembelajaran Kontekstual

Tahapan pembelajaran bertujuan sebagai pedoman dan mempermudah

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Rusman (2010: 192),

pada intinya model pembelajaran kontekstual dapat dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut:

1) Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar

lebih bermakna, apakah dengan cara bekerja sndiri, menemukan sendiri,

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan baru yang akan

dimilikinya (Konstruktivisme).

2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik

yang diajarkan (Menemukan).

3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan

pertanyaan-pertanyaan (Bertanya).

4) Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok,

berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya (Masyarakat Belajar).

5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui

ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya (Pemodelan).

6) Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan

pembelajaran yang telah dilakukan (Refleksi).

7) Melakukan penilaian secara obyektif, yaitu menilai kemampuan yang

sebenarnya pada setiap siswa (Penilaian Sebenarnya).
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Penelitian ini dalam pelaksanaanya berpedoman pada tahapan yang telah

disebutkan di atas. Pelaksanaan semua tahap diterapkan dalam menjelaskan

pokok bahasan fluida statis yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP).

2.2 Teknologi Multimedia

Teknologi bukan semata-mata berkenaan dengan unsur perangkat keras

(unsur fisik), tetapi juga mencakup unsur perangkat lunak berupa suatu aplikasi-

aplikasi tertentu. Berdasarkan perkembangan teknologi, teknologi multimedia

sebagai pengembangan dari teknologi pembelajaran. Istilah teknologi

pembelajaran dipakai bergantian dengan istilah teknologi pendidikan (Warsita,

2008: 18).

Rusman (2012: 2) menyatakan penggunaan TIK dalam dunia pendidikan

dikenal dengan computer based instruction dan e-learning atau web based

learning. E- learning di Indonesia telah dikembangkan dibawah naungan

Program telematika Pendidikan atau program E-education yang berhubungan

dengan pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi, seperti

komputer, internet, telepon, televisi dan alat bantu audiovisual lainnya yang

digunakan dalam pendidikan. Menurut Warsita (2008: 10), tujuan utama

teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar atau

memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Teknologi multimedia merupakan kawasan

pengembangan dari teknologi pembelajaran. Kawasan pengembangan teknologi

pembelajaran dimulai dari teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi

berbasis komputer, hingga teknologi multimedia (Warsita, 2008: 27). Melalui
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komputer siswa dapat menjalankan aplikasi program yang di dukung juga

dengan fasilitas penunjang lain yang saat ini berkembang yaitu internet

(Rusman, 2012: 129). Pada intinya teknologi multimedia hadir setelah adaanya

teknologi cetak, audiovisual, dan teknologi berbasis komputer.

Warsita (2008: 153), menyatakan bahwa multimedia dapat diartikan

sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD-player, sound card, speaker

dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi

tinggi. Sajian multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi

yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan

merekayasa teks, grafik . dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi

(Rusman, 2012 : 146).

Proses multimedia learning bisa dipandang sebagai konstruksi

pengetahuan artinya sebagai alat bantu untuk menciptakan penalaran (Mayer,

2009: 1). Selanjutnya Wena (2010 : 204) menyatakan, gambar-gambar

multimedia melalui komputer akan berusaha secermat dan senyata mungkin

melukiskan konsep/ prinsip dalam suatu pembelajaran yang bersifat abstrak dan

kompleks menjadi sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis dan sejelas

mungkin. Rusman (2012: 146) menyatakan, penggunaan multimedia berbasis

komputer adalah tampilan multimedia dalam bentuk animasi yang

memungkinkan mahasiswa pada jurusan eksakta, biologi, kimia, fisika

melakukan percobaan tanpa harus berada di Laboratoriun.

Menurut Warsita (2008: 153), penggolongan multimedia sebagai berikut

“Program multimedia secara umum dapat digolongkan dalam empat
kategori sebagai berikut : 1) hiburan yaitu seperti game dan fil interaktif,
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2) Pendidikan, untuk keperluan pendidikan forma, non formal,pengayaan
dan penyegaran, 3) referensi seperti ensiklopedia dan d) bisnis antara lain
company profile, program financial dan lain-lain”

Program multimedia interaktif mempunyai sejumlah kelebihan antara

lain sebagai berikut (Warsita, 2008: 155) :

a) Fleksibel

Fleksibel baik dalam pemberian kesempatan untuk memilih isi setiap

mata pelajaran yang disajikan, juga variasi serta penempatannya untuk diakses.

Selain itu fleksibel dalam pemanfaatannya yang bisa dikelas, secara individual

atau secara kelompok kecil. Fleksibilitas penggunaan waktu juga merupakan ciri

yang menonjol sehingga bisa cocok untuk semua orang.

b) Self-pacing

Yaitu bersifat melayani kecepatan belajar individu, kecepatan waktu

pemanfaatannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kesiapan masing-

masing peserta didik yang menggunakannya.

c) Content-rich

Berifat kaya isi, artinya program ini menyediakan isi informasi yang

cukup banyak, bahkan berisi materi pelajaran yang sifatnya pengayaan dan

pendalaman dan juga memberikan rincian lebih lanjut dari isi materi atau

elaborasi isi materi yang disiapkan khusus bagi peserta didik yang memiliki

minat khusus atau ingin belajar lebih banyak.

d) Interaktif

Bersifat komunikasi dua arah artinya program ini memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan respons dan melakukan
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berbagai aktivitas yang akhirnya juga bisa direspon balik oleh program

multimedia dengan suatu balikan atau feedback.

e) Individual

Bersifat melayani kecepatan belajar individu artinya program multimedia

ini sejak awal sudah dirancang dan disediakan untuk memenuhi minat dan

kebutuha belajar individu peserta didik.

Teknologi multimedia dalam penelitian ini sebagai media pembantu

pelaksanaan model pembelajaran kontekstual. Artinya, visi teknologi multimedia

dalam penelitian ini adalah membawa cara pandang kita bahwa teknologi

multimedia dalam model pembelajaran kontekstual mampu menjadi alat bantu

atau solusi peningkatan penguasaan konsep dan pengembangan karakter siswa.

Menurut Wena (2010: 205), penggunaan komputer dalam pembelajaran diyakini

dapat meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa. Nandi (2006) menyatakan

dengan menggunakan multimedia interaktif, pengalaman siswa akan bertambah

dan siswa tidak akan terpaku kepada materi yang ada.

Keberhasilan dari penggunaan multimedia dalam meningkatkan hasil

belajar dapat ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Penggunaan Teknologi Media dalam

Pembelajaran

Peneliti Metode Hasil penelitian

Suniati

(2013)

Pembelajaran

kontekstual berbantu

multimedia

Menurunkan kadar miskonsepai pada

cahaya dan optik.
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Prasetyo

(2014)

Penggunaan

teknologi

multimedia

Meningkatkan pemahaman konsep dan hasil

belajar

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas yang ditunjukkan pada

Tabel 2.2, menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi multimedia dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian ini

mengenai penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia mampu untuk meningkatan penguasaan konsep siswa pada pokok

bahasan fluida statis serta mampu mengembangkan karakter siswa.

Teknologi multimedia yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

2.2.1 Video

Pembelajaran dengan media video lebih banyak menarik perhatian siswa,

karena mampu menampilkan secara nyata apa yang diimajinasikannya. Guru

dalam kesempatan ini sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa. Mengutip

dari jurnal pendidikan Pramudito A, Jarice Hanson (1987: 23) mengungkapkan

pengertian video sebagai berikut:

“ video is a unique form of visual communication that has been
influenced by historical factors, technical development, and criticism
given to othe form of media. Defining video is difficult because we have
been introduced to the medium through a number of related technologies
– most of which grew from the development of other form of media. The
term ‘video’ relates to a process, and can denote either the actual visual
image”

Pramudito ( 2013 ) menyatakan bahwa video tutorial adalah rangkaian

gambar hidup yang ditayangkan oleh seorang pengajar yang berisi pesan-pesan
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pembelajaran sebagai bimbingan atau bahan pengajaran tambahan kepada

sekelompok kecil peserta didik. Dalam proses produksi video ini, informasi

dapat ditampilkan dalam kombinasi berbagai bentuk (shooting, video, grafis,

animasi, narasi dan text), yang memungkinkan informasi tersebut terserap secara

optimal oleh para penonton. Menurut SERMOLEC (2013), ciri khas presentasi

video, adalah mudah dibuat, bersifat spontan, dan mengakomodasikan keinginan

pembuat.

Sedangkan Warsita (2008: 39) menyimpulkan bahwa media video

merupakan rangsangan yang kondusif bagi berkembangnya kemandirian peserta

didik terutama dalam hal pengembangan kompetensi, kreativitas, kendali diri,

konsistensi dan komitmennya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak

lain.

Langkah-langkah pemanfaatan program video pembelajaran (Warsita

2008: 40), yaitu:

a. Mengidentifikasi materi dan program video pembelajaran yang ada

serta peralatan yang dibutuhkan

b. Merancang topik-topik yang akan didiskusikan

c. Menyusun rancangan kegiatan sebagai tindak lanjut dari

pemanfaatan program video pembelajaran, seperti menentukan format

diskusi, melakukan kajian pustaka, penelitia lapangan,menentukan

format laporan, mengatur teknik presentasi dan sebagainya

Dalam pelaksanaannya langkah–langkah pemanfaatan program video

pembelajaran diantaranya (Warsita, 2008: 40):
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a. Persiapan

Diantaranya ada penyususunan rancangan pemanfaatan video

pembelajaran yang terintegrasi dengan Rencana Program Pembelajaran (RPP),

15 menit sebelum pemutaran program video pembelajaran peserta

mempersiapkan alat yang dibutuhkan, peserta didik melihat video pembelajaran

dengan baik.

b. Pelaksanaan

Selama menyaksikan video pembelajaran, guru hendaknya mengawasi

kegiatan peserta didik selama mengikuti program sehingga berjalan dengan

tertib.

c. Tindak Lanjut

Setelah selesai penayangan program video pembelajaran guru hendaknya

memberikan penjelasan atau ulasan terhadap materi yang telah dibahas dan

sebagainya.

2.2.2 Microsoft PowerPoint

Menurut Prasetya (2014), Microsoft PowerPoint merupakan program

komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dalam

PowerPoint, seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, obyek

teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa

halaman individual yang disebut dengan istilah slide (Prasetya, 2014).

Dalam proses pembelajaran fisika khususnya pada pokok bahasan fluida

statis, PowerPoint berguna untuk membantu siswa ketika belajar, diantaranya

mempermudah siswa ketika diskusi, presentasi serta membantu guru dalam
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menyampaikan point-point materi. Tiap slide PowerpPoint berisikan materi,

contoh soal, aplikasi materi dan beberapa soal latihan yang bisa dikerjakan siswa

langsung dipapan tulis. File PowerPoint yang berisikan materi ini, setelah

digunakan dalam proses pembelajaran akan diunggah guru melalui situs

edmodo, sehingga siswa kapan dan dimana saja dapat mudah mengunduh atau

belajar mengenai materi yang telah disampaikan. Diharapkan media PowerPoint

ini lebih mempermudah siswa belajar.

2.2.3 Edmodo

Menurut Prasetya (2014) edmodo adalah situs pembelajaran bagi guru

dan siswa berbasis sosial media yang terhubung dan berkolaborasi, berbagai

konten dan akses pekerjaan, nilai dan pemberitahuan sekolah. Edmodo adalah

platform media sosial yang sering digambarkan sebagai facebook untuk sekolah

dan dapat berfungsi lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan (SERMOLEC,

2013). Edmodo sering disebut sebagai facebooknya guru dan siswa. Guru dapat

membuat berbagai kelas didalamnya. Situsnya dapat dibuka menggunakan

gadget atau smartphone yang dimiliki siswa. Sehingga pembelajaran tidak

terkesan bosan, karena dalam belajar siswa seperti mengakses jejaring media

sosial facebook.

Edmodo memberikan siswa jalur untuk berinteraksi dengan rekan-rekan

mereka dan guru mereka dalam suasana akademis (SERMOLEC, 2013). Lebih

jauh lagi penggunaan edmodo dapat mengajarkan siswa untuk bagaimana

berperilaku secara online dan bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan

belajar mereka dengan sistem keamanan yang terjamin (SERMOLEC, 2013).
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Oleh karena itu, dengan penggunaan media edmodo diharapkan membantu

dalam membentuk karakter siswa. Penggunaan edmodo berfungsi membantu

dalam kegiatan pembelajaran, diantarnya berinteraksi dalam hal pembagian

materi, contoh soal, evaluasi belajar dan tugas pembuatan media sederhana.

Menurut SERMOLEC (2013), perbandingan edmodo dengan facebook

diantaranya, bahwa edmodo menggunakan jejaring sosial yang memperhatikan

(1) Setiap kelas/kelompok virtual dikelola oleh guru, (2) Setiap kelas memiliki

kode kelas yang akan digunakan sebagai password bagi siswa untuk masuk

kelas, (3) Siswa hanya dapat berkomunikasi ke seluruh kelas/kelompok dan

guru, tidak terjadi komunikasi pribadi antar siswa, (4) Posting dikelola oleh

guru, (5) Jika diperlukan, sekolah (Kepala sekolah/ Pengawas) dapat ikut serta

dalam kelas dan melihat aktifitas kelas, (6) Orang tua dapat disertakan untuk

melihat aktifitas kelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Putranti (2013), cara

membuat media pembelajaran online menggunakan edmodo, diantaranya :

1. Memulai menggunakan edmodo dapat membuka browser lalu

menuju situs www.edmodo.com

2. Pendaftaran Guru

Membuat akun sebagai guru maka klik tombol I’am a Teacher. Mengisi

form registrasi dengan data nama depan, nama belakang, email dan password

lalu pilih tombol sign up untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Konfirmasi

pendaftaran akan dikirim ke email beserta peunjuk pengaturan akun edmodo.
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3. Pendaftaran Siswa

Pembuatan akun siswa diperlukan kode grup untuk bergabug disebuah

kelas atau mata pelajaran. Kode grup terdiri dari enam digit, yang diperoleh dari

guru yang telah membuat kelas atau mata prlajaran. Selanjutnya siswa dapat

membuat akun dengan memilih tombol I’am student dan mengisi beberapa

kolom yang diminta. Terakhir klik tombol Sign up untuk mendaftar akun siswa.

4. Pengaturan Akun

Dari halaman pengaturan akun dapat mengatur untuk mendapatkan

pemberitahuan/ notifikasi, mengatur keamanan dan mengatur profil dengan

melewati tombol drop down acoount, kemudian setting.

5. Pemberitahuan/Notifikasi

Bagian notifikasi terletak di pojok kanan atas halaman depan Edmodo.

Guru dan siswadapat melihat kegiatan-kegiatan yang akan datang, balasan

terhadap notes yang diposkan, alerts dan pesan pribadi dari guru dan siswa.

Untuk guru dapat melihat apakah ada notifikasi jika ada anggota baru

bergabung, guru yang ingin berkoneksi, jika ada tugas yang telah diunggah

siswa. Untuk siswa, bagian notifikasi akan terlihat jika ada tugas tersedia dalam

waktu dua minggu dan menunggu untuk dikerjakan. Siswa juga dapat melihat

notifikasi nilai yang sudah diberikan oleh guru terhadap tugas yang telah

dikerjakan.

6. Membuat Grup/ Kelompok

Untuk membuat grup, pilih create di panel sebelah kiri halaman depan

Edmodo. Isi identitas yang diperlukan, klik tombol create dan akan tampil enam
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digit kode grup. Kode ini yang diberikan kepada siswa yang akan bergabung di

grup. Jika siswa telah memiliki akun Edmodo, mereka bisa langsung bergabung

dengan klik join yang ada di panel grup sebelah kiri halaman Edmodo mereka.

7. Mengunggah Bahan Ajar di Library

Library selayaknya perpustakaan di sekolah. Sebagai guru, Anda bisa

mengunggah dokumen maupun link situs sebagai referensi bagi siswa

8. Catatan/ Note

Klik note untuk menulis catatan. Fungsi catatan ini sama halnya ketika

guru berbicara di depan kelas. Klik send untuk mengirim catatan. Apabila

berhasil, akan muncul tampilan sesuai catatan yang diketikkan.

9. Penggumuman/ Alert

Pengumuman alert merupakan jenis note yang lebih sederhana, karena

tidak memiliki lampiran berupa file, link maupun library. Biasanya alert

digunakan untuk mengingatkan siswa akan batas waktu pengiriman tugas.

10. Penugasan/ Assingment

Penugasan merupakan salah satu fitur yang membedakan Edmodo

dengan jejaring sosial lain. Melalui fitur ini guru dapat memberikan tugas pada

siswa dengan batasan waktu pengumpulan tugas, bahkan memberi penilaian

pada tugas tersebut.

11. Quiz

Merupakan pertanyaan yang bisa dibuat dan dilihat hasilnya. Komponen

quiz yaitu judul quiz, batasan waktu bagi siswa untuk mengerjakan quiz,
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menciptakan pertanyaan, tipe dari quiz (pilihan ganda, benar salah, jawaban

singkat, mengisi kotak).

12. Penilaian/ Grade

Klik Show Notifications untuk mengetahui apakah ada siswa yang telah

mengirim tugas. Apabila telah ada siswa yang mengerjakan tugas akan muncul

notifikasi Turned In Assignments lalu klik pada nama tugas, selanjutnya muncul

jendela penilaian tugas untuk siswa yang bersangkutan.

2.2.4 Media sederhana

Pengembangan media sederhana setidaknya mampu merespon secara

proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni (Setiawan, 2010: 4.3). Pengembangan media sederhana hendaknya dapat

menyongkong penguasaan ketrampilan hidup, pengembangan kepribadian yuang

kuat dan berakhlak mulia, serta pertumbuhan keimanan dan ketaakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Setiawan, 2010: 4.3). Oleh karena itu melalui

penerapan pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia, peneliti

mengajak siswa untuk dapat menciptakan media sederhana sebagai produk

terhadap masalah lingkungan. Media sederhana yang diciptakan berhubungan

dengan materi fluida statik. Melalui pemakaian media sederhana diharapkan

imajinasi anak terangsang, perasaanya tersentuh dan terjadinya pemahaman

secara mendalam dalam pikirannya sehingga mereka mampu memahami,

mengingat, dan melakukan sesuatu yang diajarakan dengan baik (Setiawan,

2010: 4.5).
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Menurut Setiawan (2010: 4.4), sesungguhnya proses belajar selalu terjadi

dalam kegiatan kejiwaan siswa sendiri atau penalaran sendiri yaitu ketika terjadi

interaksi antara lingkungan diri sendiri dengan lingkungan luar. Ada beberapa

alasan perlunya pengembangan media sederhana menurut Setiawan (2010: 4.4),

diantaranya (1) Keyakinan bahwa penggunaan media yang sesuai dengan materi

pelajaran dan karakteristik anak didik mampu memberikan suatu pengalaman

baru yang bisa mengubah perilaku (pengetahuan, nilai-nilai atau suatu

kecakapan/ketrampilan) melalui aktivitas kejiwaan sendiri, (2) optimalisasi

pancaindra anak dalam belajar, (3) media sederhana mampu merangsang

imajinasi anak dan memberikan kesan yang dalam jika diciptakan dan digunakan

secara seimbang dan sesuai dengan materi pelajaran, (4) Ketika merancang

media sederhana maka kita harus memahami betul karakteristik, usia dan

kondisi sosial ekonomi anak didik, tujuan pelajaran, kedalaman materi yang

akan diberikan, serta faktor-faktor lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi

kelebihan dan manfaat media yang akan diciptakan.

2.3 Penguasaan Konsep

Penguasaan konsep dalam penelitian ini merupakan kemampuan siswa

untuk memahami suatu konsep materi, sehingga siswa dapat memecahkan serta

menyelesaiakan soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut. Penguasaan

konsep berhubungan dengan kemampuan kognitif siswa. Hal tersebut dipertegas

oleh Sudijono (2012: 48), bahwa untuk mengetahui segi pemahaman siswa

terhadap materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan termasuk ranah

kognitif. Untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa perlu adanya evaluasi
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dari hasil belajar siswa. Dimyati (2006: 189) menyatakan, bahwa untuk

menyediakan informasi tentang baik atau buruknya proses dan hasil kegiatan

pembelajaran, maka seorang guru harus menyelenggarakan evaluasi. Evaluasi

mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran (Dimyati, 2006:

190). Informasi mengenai keberhasilan penguasaan konsep siswa, dapat

menggunakan evaluasi hasil belajar.

Tujuan utama dari evaluasi hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran,

dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai

berupa huruf atau kata atau simbol (Dimyati, 2006: 200).. Jadi pada penelitian

ini untuk mengetahui penguasaan konsep ditunjukkan dari hasil ranah kognitif

siswa melalui evaluasi hasil belajar.

Menurut Sudijono, (2012: 49), ranah kognitif adalah ranah yang

mencakup kegiatan mental (otak). Bloom menyatakan dalam buku yang ditulis

Sudijono (2012), dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir,

dari jenjang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang

tersebut adalah :

2.3.1 Pengetahuan/ hafalan/ ingatan (knowledge)

Pengetahuan atau ingatan adalah proses berpikir paling rendah.

Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali

(recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus

dan sebagainya, tanpa mengharap kemampuan untuk menggunakannya.
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2.3.2 Pemahaman (comprehension)

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat

lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Pemahaman adalah kemampuan seseorang

untuk mengerti atau memahami sesuat setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

2.3.3 Penerapan (application)

Aplikasi atau penerapan ini merupakan proses berpikir seingkat lebih

tinggi ketimbang pemahaman. Penerapan atu aplikasi adalah kesanggupan

seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide umum, tata cara ataupun

metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam

situasi yang baru dan kongkret.

2.3.4 Analisis (analysis)

Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi.

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu

bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu

memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu

dengan faktor-faktor lainnya.

2.3.5 Sintesis (synthesis)

Jenjang sintesis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang analisis.

Sintesis merupakan suatu proses yang memedukan bagian-bagian atau unsur-

unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau

berbentuk pola baru.
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2.3.6 Penilaian (evaluation)

Penilaian / evaluasi adalah jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah

kognitif menurut Taksonomi Bloom. Penilaian merupakan kemampuan

seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide,

misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu

memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan atau criteria

yang ada.

Beberapa jenjang ranah kognitif yang telah disebutkan di atas, diterapkan

sebagai acuan pembuatan instrumen untuk mengukur penguasaan konsep siswa.

Pada penelitian ini, instrumen berupa soal pilihan ganda sebanyak 25 soal yang

telah diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukarannya.

2.4 Pendidikan Karakter

Berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggung jawab”. UU Nomor 20 Tahun 2003 menunjukkan bahwa tujuan

pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk

membentuk akhak dan karakter suatu bangsa karena karakter sangat penting

diberikan ketika proses mendidik siswa. Menurut Zuriah (2008: 163) penanaman
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nilai-nilai budi pekerti disekolah, untuk saat ini sudah mengalami kemunduran.

Samani (2011) menyatakan pendidikan karakter di Indonesia sebenarnya sudah

ada, tetapi kurang mendapat perhatian, karena Bapak Pendidikan Indonesia, Ki

Hajar Dewantara sejak dulu menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan

bagian penting yang tidak boleh dipisahkan dalam isi pendidikan kita. Namun,

fenomena penyimpangan sangat mudah kita jumpai dalam negeri ini. Banyaknya

korupsi dikalangan pejabat hingga kalangan bawah adalah salah satu contoh

bentuk kegagalan dalam pembentukan karakter. Berita harian kompas terbitan

hari Senin 20 Juni 2011 menuliskan “Kerusakan Moral Mencemaskan” sebagai

headline yang terpampang di halaman depan, diantaranya terdapat berita

mengenai tindakan korupsi para pejabat baik dari gubernur, bupati, walikota,

anggota DPR dan masih banyak lagi. Selain itu terdapat berita mengenai UAN

Tahun 2011 di suatu kabupaten, terjadi pencurian soal UAN fisika yang

dilakukan oleh Kepala sekolahnya sendiri dengan alasan takut muridnya tidak

lulus. Beberapa peristiwa tersebut semakin jelas bahwa karakter bangsa

Indonesia semakin kritis dan terabaikan. Menurut Citra (2012) sebagian sekolah

tidak memiliki kebijakan dan administrasi mengenai pendidikan karakter dan

sebagian besar masyarakat belum mendukung jalannya pendidikan karakter.

Wiyono (2012) menyatakan, mengingat betapa besar dan penting nya

pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia, maka seluruh elemen dan komponen

bangsa baik lembaga formal maupun non formal harus mengambil bagian untuk

membangkitkan kembali pendidikan karakter melalui proses pendidikan maupun

pengajaran.
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Zuriah (2008: 19) menyatakan pendidikan karakter sering disamakan

dengan pendidikan budi pekerti yang merupakan program pengajaran disekolah

yang bertujuan mengembangkan watak dengan menghayati nilai-nilai dan

keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral, yaitu melalui kejujuran, dapat

dipercaya, disiplin, kerja sama yang menekankan ranah afektif, tanpa

meninggalkan ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Menurut kemendiknas

(2010), terdapat tiga fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa, diantaranya

fungsi pengembangan, fungsi perbaikan dan fungsi penyaring. Fungsi

pengembangan merupakan pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi

pribadi berperilaku baik, ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan

perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Fungsi perbaikan

artinya memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam

pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermanfaat. Fungsi penyaringan

artinya menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak

sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Berikut adalah nilai-nilai pendidikan karakter/ budi pekerti untuk

tingkatan SMP-SMA menurut Kemendiknas (2010):

1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuhdalam melaksanakan ajaran agama yang

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun dengan

pemeluk agama lain.
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2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,

pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai

ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi

berbagai hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya.

6. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil baru

dari yang telah dimiliki.

7. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam

menyelesaiakan tugas-tugas.

8. Demokratis

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan

kewajiban dirinya dan orang lain.
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9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan

kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta tanah air

Cara berpikir, bersikap, dan bertaubat yang menunjukkan kesetiaan,

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik,

sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

12. Menghargai potensi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu

yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang

lain.

13. Bersahabat/ Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan

bekerja sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa

senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang

memberikan kebajikan bagi dirinya.
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16. Peduli sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain

dan masyarakat yang membutuhkan.

17. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan

lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Dalam penelitian ini mengambil 4 nilai karakter dari 17 nilai karakter

yang tercantum dalam Kemendiknas (2010). Nilai kararkter yang diambil

diantaranya disiplin, jujur, toleransi dan kreatif. Sadia et al (2013), menyatakan

bahwa model pembelajaran kontekstual sebagai salah satu model pembelajaran

sains yang diprediksi berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan

karakter siswa. Pernyataan dari Sadia et al mendukung dalam penelitian ini,

yaitu dengan penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia mampu untuk mengembangkan karakter siswa. Instrumen untuk

mengukur pengembangan karakter dalam penelitian ini berupa lembar observasi

yang memuat indikator dari setiap nilai karakter disiplin, jujur, toleransi dan

kreatif. Pengembangan karakter siswa diamati melalui kegiatan observasi diluar

kelas, diskusi kelompok, praktikum dan dari tugas kelompok pembuatan alat

peraga.

2.5 Tinjauan Materi Fluida Statis

Keadaan bahan secara keseluruhan secara mudah dapat dibagi menjadi

zat padat dan fluida . Fluida terdiri atas zat cair dan gas. Zat padat cenderung
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tegar dan dapat mempertahankan bentuknya ketika diberi gaya, sedangkan fluida

tidak dapat mempertahankan bentuknya ketika diberi gaya tetapi mengalir. Sifat

mekanis yang mencirikan antara zat padat dan fluida dapat dilihat dari kerapatan

kedua zat tersebut (Tipler, 1998:383). Kerapatan sering disebut dengan massa

jenis.

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini berhubungan dengan

hidrostatika yaitu ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya atau tekanan di

dalam zat cair yang diam.

2.5.1 Massa Jenis

Massa jenis atau kerapatan merupakan sebuah sifat penting dari zat.

Massa jenis didefinisikan sebagai rasio massa dari suatu zat terhadap

volumenya.

=ߩ
݉

ܸ

Dengan

m = massa zat (kg)

V = volume zat (m3)

Ρ = massa jenis fluida (kg/m3)

Untuk mentukan massa jenis suatu fluida secara matematis, dengan cara

membagi antara massa fluida dan volume dari fluida tersebut.

2.5.2 Tekanan Hidrosatatis

Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Tekanan hidrostatis

merupakan tekanan yang berasal dari fluida. Seperti yang diketahui para

penyelam, bahwa tekanan di danau atau lautan bertambah besar dengan
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bertambahnya kedalaman. Sedangkan tekanan atmosfer berkurang, apabila

ketinggiannnya bertambah, hal ini ditunjukkan pada kabin pesawat yang diisi

udara secukupnya sebelum tinggal landas. Kedua fenomena tersebut

menunjukkan bahwa di dalam fluida ada tekanan yang dihasilkan oleh fluida itu

sendiri. Kita dapat dengan mudah memahami tekanan yang dihasilkan fluida,

dengan memperhatikan fluida setinggi h, yang terdapat dalam tabung dengan

luas penampang A, yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Tabung dengan luas penampang A, berisi fluida setinggi h

Untuk menentukan tekanan pada dasar tabung, yang dihasilkan dari

fluida dengan kedalaman h dari permukaaan permukaan fluida tersebut, dengan

menentukan :

Massa fluida dalam tabung (m)

݉ = ܸߩ

Volume fluida dalam tabung (V)

ܸ = ܣ ℎ

h

A
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Dasar tabung menahan beban fluida (W)

ܹ = ݉ ݃ = ܸߩ ݃ = ܣߩ ℎ ݃

Dengan demikian tekanan yang dialami pada dasar tabung akibat adanya

fluida dengan kedalaman h dari permukaan fluida adalah

ܲ =
ܹ

ܣ
=
ܣߩ ℎ ݃

ܣ

atau

ܲ = ݃ߩ ℎ… ( 2.1)

Keterangan:

Ph = Tekanan Hidrostatis (Pa)

ρ = Massa jenis fluida (kg/m3)

g = Percepatan gravitasi (m/s2)

h = Kedalaman dari permukaan fluida (m)

Tekanan yang dinyatakan oleh persamaan 2.1 disebut dengan tekanan

hidrostatis, artinya tekanan yang dihasilkan oleh fluida yang diam yang

mempunyai kedalaman h dari permukaan fluida. Apabila diatas permukaan

fluida sudah ada tekanan atmosfer Po, maka tekanan total yang dialami pada

dasar tabung akibat fluida dengan kedalaman h dari permukaaan fluida, menjadi

௧ܲ௧ = ܲ + ܲ

Hukum Utama hidrostatika berbunyi “tekanan hidrostatik pada

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

yang diam, besarnya sama”. Perhatikan bejana berhubungan Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Permukaan zat cair dalam bejana berhubungan

Bejanan berhubungan pada Gambar 2.2 diisi oleh fluida yang jenisnya

sama. Pada keadaan setimbang, masing –masing bejana mempunyai kedalaman

fluida yang sama. Berdasarkan hukum utama hidrostatika, tekanan fluida pada

kedalaman yang sama dari permukaan fluida mempunyai tekanan hidrostatis

yang sama besar. Oleh karena iti tekanan hidrostatis pada titik A, B, C dan D

sama besar.

Aplikasi dari hukum utama hidrostatika salah satunya diterapka pada

tukang bangunan yang menggunakan selang berisi air yang berfungsi untuk

menentukan titik tinggi yang sama ketika memasang ubin atau jendela.

2.5.3 Hukum Pascal

Hukum Pascal menjelaskan sifat fluida yang mampu memindahkan

tekanan dari satu titik ke titik lain dalam fluida. Bunyi dari Hukum Pascal “Jika

satu bagian fluida dalam wadah tetutup diberi tambahan tekanan, maka seluruh

bagian lain fluida mendapat tambahan tekanan yang besarnya sama” (Abdullah,

2006: 81).

F2

Penghisap

BesarA1

F1

Penghisap
Kecil

Gambar 2.3 Dongkrak Hidrolik
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Sebuah terapan sederhana prinsip Pascal adalah dongkrak hidrolik yang

ditunjukkan pada Gambar 2.3. Apabila gaya F1 diberikan pada pengisap kecil

(A1), dihasilkan tekanan yang akan diteruskan oleh cairan kesegala arah

sehingga menimbulkan gaya F2 pada pengisap besar (A2) , dengan besarnya:

ଶܨ =
ଵܨ
ଵܣ

ଶܣ

Hukum Pascal telah banyak diterapkan dalam teknologi. Beberapa alat

yang menerapkan prinsip hukum pascal diantaranya dongkrak hidrolik, pompa

sepeda, rem hidrolik dan lain sebagainya.

2.5.4 Hukum Archimedes

Apabila sebuah benda yang tenggelam dalam air “ditimbang” dengan

menggantungkannnya pada sebuah timbangan pegas (Gambar 2.4a), maka

timbangan menunjukkkan nilai yang lebih kecil dibandingkan jika benda di

timbang di udara (Tipler, 1991: 394). Hal tersebut terjadi disebabkan air

memberikan gaya atas yang mengimbangi berat benda yang diukur dalam fluida.

Gaya yang diberikan air untuk mengimbangi berat benda yang tenggelam

disebut gaya apung. Gaya apung yang diberikan fluida disebut Prinsip Hukum

Archimedes. Prinsip Hukum Archimedes berbunyi “Sebuah benda yang

tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh

sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan”.
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Gambar 2.4 b. Gaya-gaya vertikal benda

Gambar 2.4 a. Menimbang benda di dalam fluida

Karena fluida berada dalam keadaan statik (setimbang, tidak ada aliran),

maka setiap bagian fluida juga dalam keadaan statik (setimbang). Dengan

demikian gaya total serta momen gaya total yang dialami oleh setiap bagian

fluida harus sama dengan nol. Gambar 2.4 b menunjukkan gaya –gaya yang

bekerja pada sebuah benda yang tenggelam dalam fluida, diantaranya gaya berat

benda (W), gaya timbangan (Fs), gaya (F1) ke bawah karena fluida menekan

permukaan atas benda, gaya (F2) ke atas karena fluida menenkan dasar

permukaan benda. Karena pada timbangan menunjukkan gaya yang lebih kecil

dari beratnya, maka gaya F2 harus lebih besar daripada F1. Selisih besarnya

kedua gaya ini dinamakan dengan gaya apung (Fa).

aܨ = −ଶܨ ଵܨ

Fs

W

m

Fa

Fs

F1

F2

W

m
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Untuk menentukan besarnya gaya angkat (Fa) ketika benda dimasukkan

kedalam fluida, perhatikan Gambar 2.5 dimana kubus dengan sisi a dimasukkan

kedalam fluida.

Gambar 2.5 Sebuah kubus dengan sisi a dimasukkan dalam fluida

Tekanan Hidrostatik pada sisi kubus bagian atas :

ଵܲ = ݃ߩ ℎ

Tekanan Hidrostatik pada sisi kubus bagian bawah:

ଵܲ = ݃ߩ (ℎ + a)

Gaya ke bawah karena fluida menekan sisi atas kubus:

ଵܨ = ଵܲ ܣ = ݃ߩ ℎ ܣ

Gaya ke atas karena fluida menekan sisi bawah kubus:

ଶܨ = ଶܲ ܣ = ݃ߩ (ℎ + a ) ܣ

Dengan demikian gaya angkat (Fa) yang diberikan fluida oleh kubus

besarnya

aܨ = −ଶܨ ଵܨ

= ݃ߩ (ℎ + a ) −ܣ ݃ߩ ℎ ܣ

= ݃ߩ a ܣ

a

h

W

Fa

A
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Dengan menggantikan (a A = V), dimana V adalah volume kubus yang

tercelup ke dalam air, maka gaya angkat (Fa) dapat ditulis menjadi

aܨ = ݃ߩ V … (2.2)

Persamaan 2.2 seringkali disebut dengan gaya angkat Archimedes.

Persamaan tersebut menjelaskan banyak peristiwa, diantaranya prinsip kerja

kapal selam, terapungya kapal laut, balon udara, dan jembatan ponton.

2.6 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan

diatas, bahwa penggunaan teknologi komputer atau mobile di Indonseia semakin

banyak, namun pemanfaatan teknologi tersebut dalam lingkup pendidikan

khususnya pada proses pembelajaran masih sedikit atau belum optimal. Selain

itu banyaknya krisis moral yang terjadi pada generasi muda, hal tersebut

disebabkan dalam proses pembelajaran kurang menekankan pendidikan karakter

didalamnya. Peneliti ingin mencoba menerapkan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia untuk peningkatan penguasaan konsep

dan pengembangan karakter siswa. Model pembelajaran akan diterapkan pada

siswa kelas XI SMA 1 Jekulo Kudus pada mata pelajaran fisika. Pemilihan

sekolah sebagai lokasi penelitian dalam menerapkaan model pembelajaran

tersebut berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil

observasi menyatakan bahwa hasil pembelajaran fisika disekolah tersebut masih

tergolong rendah dengan ditunjukkan nilai UTS fisika kelas XI IPA, hanya 3
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orang siswa dari 151 siswa kelas XI IPA yang mampu mencapai KKM. Selain

itu guru juga sering mengadakan remidi setelah pelaksanaan ulangan,

Pengembangan pendidikan karakter dilaksanakan karena masih

sedikitnya yang memaknai tujuan pendidikan sesuai UU No. 20 Tahun 2003,

yaitu tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan suatu bangsa, melainkan juga

mampu membentuk nilai-nilai luhur bagi penerus bangsa. Selain itu banyak

berita di tv yang memberitahukan mengenai kasus korupsi, pencurian soal UN,

hingga budaya menyontek dikelas, hal ini menunjukkan masih rendahnya

karakter bangsa. Oleh karena itu, diharapkan model pembelajaran kontekstual

dengan teknologi multimedia akan mendukung dalam meningkatkan hasil

belajar siswa dalam pokok bahasan fluida statis dan mampu membentuk karakter

siswa, alasannya karena penerapan dari pokok bahasan fluida statis mudah

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membatu

mempermudah siswa dalam proses belajar dan membentuk nilai karakter siswa.

Wena (2010: 204), menyatakan bahwa multimedia melalui komputer

akan berusaha secermat dan senyata mungkin melukiskan konsep/ prinsip dalam

suatu pembelajaran yang bersifat abstrak dan kompleks menjadi sesuatu yang

nyata, sederhana, sistematis dan sejelas mungkin. Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan Suniati (2013), menyimpulkan penurunan miskonsepsi siwa

yang mengikuti pembelajaran kontekstual berbantuan multimedia interaktif lebih

besar daripada proporsi penurunan miskonsepsi siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional dan Khusniati (2012), menyimpulkan pendidikan

karakter yang sangat diperlukan siswa dapat ditanamkan melalui pembelajarn
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IPA, salah satunya menggunakan pendekatan kontekstual. Dari hasil beberapa

peneltian tersebut mendukung dalam pelaksanaan model pembelajaran yang

akan diterapkan oleh peneliti.

Model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia mengajak

siswa dalam mempelajari materi dikaitkan dengan dunia nyata, baik itu berupa

masalah atau suatu kegiatan yang mudah ditemui lingkungan sekitar. Dalam

mengkaitkannya dengan dunia nyata, teknologi multimedia sebagai sarana untuk

membantu memperoleh informasi masalah dilingkungan, kemudahan dalam

belajar dan untuk mempermudah proses .

Kerangka berpikir sesuai Gambar 2.6.
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Kerangka berpikir:

Hasil Penelitian
1. Penerapan Model Pembelajaran

Kontekstual efektif untuk
Peningkatan Penguasaan Konsep
Siswa.

2. Penerapan Model Pembelajaran
Kontekstual efejtif untuk
Pengembangan Karakter Siswa

 Penguasaan Konsep : Menggunakan metode test, dengan memberikan tes sebelum
perlakuan (Pre-test) dan setelah perlakuan (Post-test). Analisis data dengan uji
homogenitas, uji normalitas, uji hipotesis t-test, uji gain dan uji regresi.

 Pengembangan Karakter: Menggunakan lembar observasi yang akan diisi observer.
Nilai karakter yang diambil adalah jujur, disiplin, toleransi dan kreatif . Analisis data
menggunakan uji gan dan secara deskriptif

Permasalahan Umum :
1. Perkembangan teknologi di Indonesia semakin pesat, namun masih sedikit guru yang

memanfaatkan teknologi pembelajaran sebagai media dalam upaya peningkatan
penguasaan konsep siswa.

2. Hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika yang rendah dan kesulitan siswa
saat belajar fisika.

3. Siswa dalam proses belajar cenderung pasif, sehingga pembentukan karakter
terhambat

Rumusan masalah:

1. Model pembelajaran apa yang dapat efektif untuk meningkatkan penguasaan
konsep siswa?

2. Model pembelajaran apa yang dapat efektif mengembangkan karakter siswa?

Solusi

Penerapan Pembelajaran
Kontekstual dengan Teknologi
Multimedia untuk Peningkatan

Penguasaan Konsep dan
Pengembangan Karater Siswa

Kelas XI

Landasan Teori

Wena (2010: 204), menyatakan bahwa multimedia
melalui komputer akan berusaha secermat dan
senyata mungkin melukiskan konsep/ prinsip

dalam suatu pembelajaran yang bersifat abstrak
dan kompleks menjadi sesuatu yang nyata,
sederhana, sistematis dan sejelas mungkin

Penelitian yang relevan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Suniati

(2013), menyimpulkan penurunan miskonsepsi
siwa yang mengikuti pembelajaran kontekstual

berbantuan multimedia interaktif lebih besar
daripada proporsi penurunan miskonsepsi siswa
yang mengikuti pembelajaran konvensional dan

Khusniati (2012), menyimpulkan pendidikan
karakter yang sangat diperlukan siswa dapat

ditanamkan melalui pembelajarn IPA, salah satunya
menggunakan pendekatan kontekstual

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir
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2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini diantaranya :

1. Penerapan pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

efektif untuk peningkatan penguasaan konsep siswa kelas XI IPA pada pokok

bahasan fluida Statis.

2. Penerapan pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

efektif untuk pengembangan karakter siswa kelas XI IPA.

3. Adanya suatu pengaruh pada penerapan pembelajaran model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap penguasaan

konsep siswa kelas XI pada pokok bahsan fluida statis.

4. Adanya suatu pengaruh pada penerapan pembelajaran model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap pengembangan

karakter siswa kelas XI.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009: 2).

Data yang diperoleh melalui penelitian itu mempunyai kriteria tertentu, yaitu

harus valid (menunjukkan derajat ketepatan), reliable (menunjukkan derajat

konsistensi) dan obyektif (menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang).

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Metode

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi

yang terkendalikan (Sugiyono, 2009: 72). Peneliti memilih bentuk desain

eksperimennya jenis Quasi Experimental Design yaitu dengan bentuk

Nonequivalent Control Group Design. Ciri utama dari Nonequivalent Control

Group Design adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun

sebagai kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2009: 79).

Dalam hal ini peneliti mengambil dua kelas, untuk dijadikan kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya pada kelas ekperimen peneliti

memberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual

dengan teknologi multimedia. Sedangkan pada kelas kontrol peneliti

memberikan perlakuan model pembelajaran kooperative & diskusi kelompok .

51
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Desain penelitian Nonequivalent Control Group Design dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 3.1 Desain Nonequivalent Control

Keterangan :

E = Kelas eksperimen (Kelas yang menggunakan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia)

K = Kelas Kontrol ( Kelas yang menggunakan model pembelajaran

kooperative & diskusi kelompok )

O1 = Pre-test untuk kelas eksperimen

O2 = Post-test untuk kelas eksperimen

O3 = Pre-test untuk kelas kontrol

O4 = Post-test untuk kelas kontrol

X1 = Model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

X2 = Model pembelajaran kooperative & diskusi kelompok

Dalam penelitian kependidikan metode eksperimen banyak memberi

manfaat, terutama untuk menentukan bagaimana dan mengapa sesuatu kondisi

atau peristiwa terjadi (Ali, 1982: 130). Menurut Ali (1982: 131), dalam

E Oଵ Xଵ Oଶ

K Oଷ Xଶ Oସ
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melakukan eksperimen, agar dapat diperoleh hasil yang optimal, harus

menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Mengidentifikasi dan membatasi masalah.

3) Merumuskan hipotesis.

4) Menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional,

meliputi: a). Menentukan variabel bebas dan terikat, b) Memilih

desain eksperimen yang digunakan, c) Menentukan sampel, d)

Menyusun alat eksperimen, e) Membuat outline prosedur

pengumpulan data, f) Merumuskan hipotesis statistik (hipotesis nol)

5) Melaksanankan eksperimen (pengumpulan data)

6) Menyusun data untuk memudahkan pengolahan

7) Menentukan taraf arti (Level of Significant) yang akan digunakan

dalam menguji hipotesis.

8) Mengolah data dengan metode statistika (menguji hipotesis

berdasarkan data yang terkumpul)

Berdasarkan langkah-langkah penelitian eksperimen menurut Ali (1982:

131), peneliti menyimpulkan skema dari langkah–langkah tersebut pada Gambar

3.2:
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Skema :

Gambar 3.2 Alur Penelitian

Sebelum model pembelajaran diterapkan dimasing-masing kelas, peneliti

melakukan analisis awal untuk mengetahui keadaan dari masing-masing kelas.

Analisis awal menggunakan data pre-test, yang kemudian diuji dengan uji

normalitas, uji homogenitas dan uji kesamaan dua rata-rata.

Setelah model pembelajaran diterapkan dimasing-masing kelas, langkah

selanjutnya peneliti membandingkan hasil penilaian penguasaan konsep dan

pengembangan karakter siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada

Uji Coba

Post - Test Lembar Observasi

Kesimpulan

Pembahasan

Analisis

Apakah model pembelajaran pada kelas eksperimen

efektif terhadap peningkatan penguasaan konsep dan

pengembangan karakter siswa?

Soal Pakai LKS, LDS, Video
Layak

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Pre - Test

Model Pemb.
Kontekstual Dengan

Teknologi Multimedia

Model Pemb.
Kooperative dan
diskusi kelompok

Penentuan Subjek Penyusunan Rancangan
Pembelajran

Video

Pembelajaran

LDS &

LKS

RPP &
Silabus

Alat Evalusi

Masalah

Studi Kepustakaan
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pokok bahasan fluida statis. Data yang digunakan dalam analisis akhir

diantaranya hasil nilai pretest dan post-tes kelas eksperimen dan kontrol, nilai

tahap awal dan akhir karakter pada kelas eksperimen dan kontrol, dan nilai

pelaksanaan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia pada

kelas eksperimen. Analisis statistik akhir menggunakan uji hipotesis t-test ,uji

gain dan uji regresi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 80).

Populasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI IPA SMA

Negeri 1 Jekulo tahun pelajaran 2014/2015.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 80). Peneliti mengambil sampel dari populasi

menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan memilih teknik sampling

purposive. Nonprobability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi (Sugiyono, 2009: 84). Sedangkan sampling purposive adalah

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 85).

Peneliti meminta pertimbangan guru fisika untuk menentukan sampel dari kelas
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XI IPA SMA N 1 Jekulo. Sampel yang diambil yaitu kelas XI IPA 2 sebagai

kelas kontrol dan XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian ini, peneliti mengambil lingkungan SMA Negeri

1 Jekulo, yang mempuyai alamat Jl. Raya Kudus - Pati Km 10 Kudus, Desa

Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 38), variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Mengutip dari buku Sugiyono (2009), menurut Hatch dan Farhady,(1981) secara

teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek, yang

mempunyai “variasi” antar satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan

yang lain.

3.4.1 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)

(Sugiyono, 2009: 39). Peneliti dalam penelitian ini mengambil variabel bebasnya

adalah model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia.

Dalam penelitian ini akan menilai keterlaksanaan dari model

pembelajaran tersebut di kelas eksperimen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia
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terhadap penguasaan konsep dan pengembangan karakter siswa (variabel

terikat).

Menurut Rusman (2013: 193) terdapat tujuh prinsip pembelajaran

kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru. Ketujuh prinsip pembelajaran

kontekstual tersebut, diantaranya:

1. Konstruktivisme (Contructivism)

2. Menemukan (Inquiry)

3. Bertanya (Questioning)

4. Masyarakat Belajar (Learning Community)

5. Pemodelan (Modelling)

6. Refleksi (Reflection)

7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesssment)

Dari tujuh prinsip tersebut guru mengembangkannya dan siswa

menjalankan prosesnya. Kemudian guru menilai siswa dari setiap pelaksanaan

prinsip pembelajaran kontekstual.

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009: 39). Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel terikat adalah peningkatan penguasaan konsep dan

pengembang karakter siswa.

Peningkatan penguasaan konsep dapat menggunakan ranah kognitif

taksonomi Bloom. Menurut Bloom dalam buku yang ditulis Sudijono (2012),

dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir, dari jenjang
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paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut

adalah

1. Pengetahuan/ hafalan/ ingatan (knowledge)

2. Pemahaman (comprehension)

3. Penerapan (application)

4. Analisis (analysis)

5. Sintesis (synthesis)

6. Penilaian (evaluation)

Selanjutnya untuk pengembangan karakter dalam penelitian ini,

mengambil 4 nilai karakter yang berdasarkan Kemendiknas (2010), diantaranya:

1. Disiplin

2. Jujur

3. Toleransi

4. Kreatifitas

Dari 6 jenjang ranah kognitif dan 4 nilai pendidikan karakter diatas

merupakan penilaian yang akan diambil peneliti sebagai variabel terikat.

Keenam jenjang ranah kognitif diukur melalui soal pre-test dan post-test yang

terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Sedangkan keempat nilai karakter diukur

melalui lembar observasi yang terdiri dari 7 indikator penilaian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 137), terdapat dua hal utama yang

mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan

kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat,



59

agar mendapatkan data yang valid, reliable dan obyektif. Dalam penelitian ini

metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya :

3.5.1 Metode Dokumen

Menurut Sudijono (2011: 90-91), dokumen berbentuk formulir atau

blanko isian dapat digunakan untuk merekam berbagai informasi, baik mengenai

peserta didik, orang tua dan lingkungannya itu bukan tidak mungkin pada saat-

saat tertentu sangat diperlukan sebagai bahan pelengkap bagi pendidik dalam

melakukan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik. Pada metode

dokumentasi, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi awal mengenai

obyek penelitian. Dengan metode dokumentasi, peneliti mendaat dokumen atau

data-data yang mendukung penelitian, diantaranya berupa daftar nama siswa

yang menjadi sampel penelitian dan daftar nilai UTS Januari kelas XI IPA SMA

1 Jekulo.

3.5.2 Metode Tes

Menurut Sudijono (2011: 67), dalam evaluasi pendidikan yang dimaksud

dengan tes adalah:

"tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu
ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan,
yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa
pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau perintah-perintah
(yang harus dikerjakan) oleh testee, sehingga (atas data yang diperoleh
dari hasil pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang
melambangkan tingkah laku atau prestasi testee; nilai mana dapat
dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai taste lainnya, atau
dibandingkan dengan nilai standar tertentu”
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Penggunaan alat berupa tes dalam penelitian ini didasarkan atas

fungsinya sebagai alat pengukur penguasaan konsep siswa yaitu melalui

pemberian tes di awal (pre-tes) dan tes di akhir (post-test) perlakuan.

Pre-tes Pos-tes

Gambar 3.3 Metode Tes (Sumber Arikunto, 2009: 36)

3.5.2.1 Tes Awal

Menurut Sudijono (2011: 69), tes awal adalah tes yang dilaksanakan

sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Tes awal dilaksanakan

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran

yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik (Sudijono,

2011: 69).

3.5.2.1 Tes Akhir

Menurut Sudijono (2011: 70), tes akhir :

“tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua
materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan
sebaik-baiknya oleh peserta didik. Isi atau materi tes akhir ini adalah
bahan-bahan pelajaran yang tergolong penting yang diajarkan kepada
para peserta didik \, dan biasanya naskah tes akhir ini dibuat sama dengan
naskah tes awal”.

Jadi tes akhir akan dilaksanakan pada akhir kegiatan atau setelah

perlakuan diberikan. Naskah dari tes akhir yang digunakan sama dengan dengan

naskah tes awal sebelumnya.

Program
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3.5.3 Metode Observasi

Metode observasi tergolong dalam teknik non-tes, karena hasil belajar

dari peserta didik tidak dari hasil menguji melainkan dengan proses pengamatan

(observasi). Teknik non-tes ini pada umumnya memegang peranan penting

dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap

hidup (affective domain) dan ranah ketrampilan (phsychomotoric domain)

(Sudijono, 2011: 76). Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan

keterangan (=data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang

dijadikan sasaran pengamatan (Sudijono, 2011: 76). Metode ini digunakan

untuk memperoleh data pengembangan karakter siswa dan data pelaksanaan

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia.

Tabel 3.1 Jenis data dan metode pengambilan data penelitian

Penilaian Metode
Pengambilan

Jenis Data Instrumen Waktu

Penguasaan
Konsep Siswa

Tes Nilai pre-test

dan post-test

siswa

Soal Pilihan

Ganda (25

soal)

Awal dan

akhir

pembelajaran

materi fluida

statis

Pengemba-
ngan Karakter
Siswa

Observasi Nilai karakter

siswa sebelum

dan sesudah

diberi perlakuan

Lembar

Observasi

Karakter

Saat proses

pembelajaran

Pelaksanaan
Model
Pembelajaran
Kontekstual
dengan
teknologi
multimedia

Observasi Nilai

pelaksanaan

pembelajaran

kontekstual

teknologi

multimedia

Lembar

Observasi

Pelaksanaan

Pembelajaran

Saat proses

pembelajaran
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengertian umum, instrumen atau alat adalah sesuatu yang dapat

digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau

mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien (Arikunto, 2009: 26). Menurut

Ali (1982: 81), alat penelitian sangat erat hubungannya dengan seluruh unsur

(elemen) penelitian lain, terutama sekali dengan metode. Oleh karena itu,

menurut Ali (1982: 81), terdapat langkah-langkah yang ditempuh dalam

menetapkan suatu jenis alat untuk dijadikan pedoman, diantaranya:

a) Pendekatan dalam mengumpulkan data

Pendekatan penelitian haruslah menjadi konsep peneliti yang selalu

dipegang dalam menempuh seluruh fase, baik perencanaan, pelaksanaan,

maupun pelaporan, karena karena hal ini banyak mempunyai pengaruh terhadap

validitas dan signifikansi hasil penelitian agar data yang terkumpul dapat

dijadikan dasar untuk menguji hipotesis.

b) Jenis data yang diperlukan untuk mentest hipotesis

Sebagaimana diketahui bahwa data yang diperlukan untuk menguji

hipotesis, adakalanya diperoleh secara langsung dari sumbernya (data primer),

adakalanya diperoleh secara tidak langsung (data sekunder).

c) Alat yang dianggap cocok untuk mengumpulkan data yang

diperlukan

Suatu jenis alat mempunyai ciri ketepatgunaan (efisiensi) serta

keberhasil-gunaan (efektifitas) untuk mengumpulkan suatu jenis data yang

diperlukan. Oleh karena itu sebelum suatu alat ditetapkan untuk dijadikan alat
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pengumpul data, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah alat sesuia untuk

mengumpulkan data yang diperlukan.

d) Perlu tidaknya memodifikasi berbagai jenis alat pengumpul data

Kadang - kadang terjadi suatu alat tidak dapat digunakan untuk

mengumpulkan seluruh data yang diperlukan.Oleh karena itu perlu

dipertimbangkan untuk memodifikasi alat tersebut, sehingga data yang

diperlukan diharapkan dapat terhimpun untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan langkah-langkah menetapkan jenis alat seperti diatas, pada

penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes pilihan ganda dan lembar

observasi.

3.6.1 Tes pilihan ganda

Terdapat beberapa kelebihan tes pilihan ganda dibandingkan dengan

bentuk lain. Menurut Ali (1982: 102), kelebihan tes pilihan ganda diantaranya:

a. Dapat diskor dengan mudah dan cepat

b. Dapat bahan yang banyak dalam waktu relatif singkat

c. Pertanyaan lebih mudah dituliskan

d. Dapat menghindari kemungkinan menjawab dengan tebakan karena

kemungkinan jawaban lebih banyak.

Menurut Ali (1982: 103), dalam rangka penyusunan suatu alat tes untuk

kepentinga penelitian kependidikan, langkah-langkah yang ditempuh adalah

a. Merumuskan tujuan penelitian

b. Membuat perincian butir-butir pertanyaan. Butir pertanyaan sesuai

dengan kategorisasi (pengelompokkan aspek-aspek yang akan diukur,
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tingkat kesukaran masing-masing item, sertaruang lingkup dan urutan

materi yang diteskan.

c. Menentukan jenis atau bentuk pertanyaan yang akan digunakan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan diantaranya materi yang

diteskan, aspek-aspek yang diukur, berapa jumlah sampel yang

menjadi testee, kesesuaian bentuk pertanyaan dengan tujuan masalah

yang diteliti.

d. Membuat lay-out rencana item, dengan memperhatikan tujuan atau

masalah penelitian.

e. Memilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan dari sejumlah

pertanyaan yang terumuskan dalam lay-out rencana item.

f. Mencoba alat tes untuk mengetahui beberapa kesalahan.

g. Revisi alat tes

h. Memperbanyak alat tes sesuai dengan kebutuhan.

Cara menjawab tes pilihan ganda, dengan menyilang jawaban yang

dipilih, Menurut Arikunto (2009: 227), untuk menilai atau menskor tes pilihan

ganda dengan memandang tanpa hukuman, apabila banyaknya angka yang

dihitung dari banyaknya jawaban dengan kunci jawaban, menggunakan rumus:

S = R −
(W)

(n − 1)

Dimana : S = Score

R = Right ( banyak jawaban benar)

W= Wrong (banyak jawaban salah)

n = Banyak pilihan jawaban
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Dalam penelitian ini skor yang telah didapat, akan diolah menggunakan

skala 1-100. Menurut Arikunto (2009: 243), skala 1-100 dimungkinkan

melakukan penilaian yang lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Nilai =
Skor yang diperoleh

Skor total
x 100

Tabel 3.2 Keterangan Penskoran Tes Pilihan Ganda (Arikunto, 2009: 245)

Angka 100 Keterangan

80-100 Baik sekali

66-79 Baik

56-65 Cukup

40-45 Kurang

30-39 Gagal

Untuk menghitung ketuntasan dari hasil belajar kognitif siswa

menggunakan deskripsi prosentase. Suatu model pembelajaran dikatakan efektif

apabila mencapai ketuntasan kelas lebih dari 75 % (Masrukan, 2014). Menurut

Afifah et al (2013), perhitungan terhadap ketuntasan hasil belajar kognitif siswa

secara klasikal dapat menggunakan persamaan:

Prosentase (%) =
݉ݑܬ ݈ܽ ℎ ܽݐ݊ݑݐ݃݊ܽݕܽݓݏ݅ݏ ݏ

݉ݑܬ ݈ܽ ℎ ܽݓݏ݅ݏ
ܺ 100%

3.6.2 Lembar Observasi

Menurut Sudijono (2011: 76), observasi sebagai alat evaluasi banyak

digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu
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kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam

observasi buatan. Mencatat tingkah laku merupakan pekerjaan yang sulit, sebab

disini observer selaku evaluator harus dapat dengan secara cepat mencatatnya

(Sudijono, 2011: 77). Pada penelitian ini observasi yang digunakan dalam

bentuk observasi eksperimental. Sudijono (2011: 77) menyatakan bahwa pada

observasi eksperimental dimana tingkah laku yang diharapkan muncul karena

peserta didik dikenai perlakuan (treatment) suatu kondisi tertentu, maka

observasi memerlukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang.

Observasi yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan

secara matang dikenal dengan istilah observasi sistematis (systematic

observation) (Sudijono, 2011: 78). Lembar observasi pada penelitian ini

digunakan untuk menilai karakter siswa dan menilai keterlaksanaan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia.

Menurut Sudijono (2011: 78), terdapat beberapa landasan yang harus

diperhatikan dalam observasi sistematis :

a. Kerangka kerja yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisnya.

b. Isi dan luas materi observasi telah ditetapkan dan dibatasi secara tegas.

Sehingga pengamatan dan sekaligus pencatatan yang dilakukan oleh

evaluator dalam rangka evaluasi hasil belajar pesrta didik itu sifatnya

selektif.

c. Pedoman observasi itu wujud kongkretnya adalah sebuah atau beberapa

formulir (blangko atau form) yang didalamnya dimuat segi-segi, aspek-
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aspek atau tingkah laku yang perlu diamati dan dicatat pada waktu

berlangsungnya kegiatan para peserta didik

Skala yang digunakan untuk lembar observasi ini berpedoman pada buku

Marzano, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Lembar Observasi

Skala Penilaian Deskripsi

4 Dalam rangka skor 4 karena peserta didik menunjukkan

kemampuan dalam mengaplikasikan penjelasan yang telah

diajarkan, seperti:

 Melaksanakan bagian-bagian dari setiap aspek yang

dilakukan (sesuai dengan perilaku yang diamati)

secara eksplisit, lengkap dan jelas.

 Menentukan kesimpulan setiap aspek yang dilukukan

secara eksplisit, lengkap dan jelas

3 Tidak terdapat kesalahan yang besar dari penjelasan/proses

yang kompleks yang telah diajarkan, seperti:

 Peserta didik dapat melaksanakan bagian-bagian dari

setiap aspek yang dilakukan (sesuai dengan perilaku

yang diamati) dengan mendekati teori tanpa ada

kesalahan yang besar

 Peseta didik dapat menentukan kesimpulan dari

setiap aspek yang dilakukan dengan mendekati teori

tanpa ada kesalahan yang besar
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2 Tidak terdapat kesalahan yang besar dari penjelasan/proses

yang sederhana tetapi terdapat kesalahan yang besar dari

penjelasan/proses yang kompleks, seperti:

 Peserta didik dapat melaksanakan bagian-bagian dari

setiap aspek yang dilakukan (sesuai dengan perilaku

yang diamati) dengan mendekati teori tetapi terdapat

kesalahan

 Peseta didik dapat menentukan kesimpulan dari

setiap aspek yang dilakukan dengan mendekati teori

terdapat kesalahan.

1 Dengan adanya bantuan, terdapat sebagian pemahaman dari

penjelasan/ proses yang sederhana dan terdapat sebagian

pemahaman dari penjelasan/ proses yang kompleks

 Peserta didik dapat melaksanakan bagian-bagian dari

setiap aspek yang dilakukan (sesuai dengan perilaku

yang diamati) secara singkat dan tingkat

kebenarannya belum mendekati teori

 Peseta didik hanya dapat menentukan kesimpulan

dari setiap aspek yang dilakukan secara singkat dan

tingkat kebenaranya belum mendekati teori

0  Tidak dapat melaksanakan bagian-bagian dari setiap

aspek yang dilakukan (sesuai dengan perilaku yang

diamati)
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Perhitungan prosentase setiap indikator nilai karakter dari hasil observasi

pada siswa di tahap awal dan tahap akhir pengamatan dapat diketahui dengan

rumus :

ܲ =
௦

௦ ௦ 
%100ݔ , Pramesti, et al (2014)

Selanjutnya untuk prosentase karakter siswa dari setiap indikator nilai

karakter, dikriteriakan sesuai dengan kualifikasi hasil persentase observasi

seperti Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pedoman Kualifikasi Observasi (Barbara dan Hariastuti, 2011: 9)

Persentase yang diperoleh (P) Kriteria

0 % ≤ P ≤ 25 % Kurang Baik

26 % ≤ P ≤ 50 % Cukup Baik

51 % ≤ P ≤ 75 % Baik

76 % ≤ P ≤ 100 % Sangat Baik

3.7 Analisis Instrumen

Menurut Arikunto (2009: 57), sebuah tes yang dapat dikatakan baik

sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki :

Validitas, Reliabilitas, Obyektivitas, Praktibilitas dan Ekonomis.

3.7.1 Analisis Tes Pilihan Ganda

3.7.1.1 Validitas

Menurut Arikunto (2009: 65), sebuah tes dikatakan valid apabila tes

tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dalam bahasa Indonesia “valid”
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disebut dengan istilah “sahih”. Menurut Arikunto (2009: 58), jika data yang

dihasilkan dari sebuah imstrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen

tersebut valid, karena dapat memberi gambaran tentang data secara benar sesuai

dengan kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya.

a. Validitas Konstruk

Menurut Sugiyono (2009: 125), untuk menguji validitas konstruk, maka

dapat digunakan pendapat dari para ahli (judment experts). Jadi peneliti

membuat instrumennya terlebih dahulu kemudian dikonsultasikan pada para

ahli. Instrumen berisikan beberapa aspek yang ingin diukur dari obyek dan

berlandaskan teori yang digunakan. Setelah itu para ahli diminta pendapatnya

mengenai instrumen yang telah dibuat peneliti, apakah instrumen dapat

digunakan tanpa perbaikan, dengan perbaikan ataupun dengan perbaikan total.

Setelah pengkoreksian dari para ahli selesai, instrumen diuji cobakan

kepada kelas XII IPA 1.

b. Validitas Item atau butir soal

Menurut Arikunto (2009: 176), validitas item adalah demikian sebuah

item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor

total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Item

memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran

dengan skor total.

Menurut Arikunto (2009: 78), rumus yang digunakan untuk mengetahui

validitas butir soal yaitu rumus korelasi product moment dengan angka kasar:
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Keterangan:

xyr = koefisien korelasi variabel X dan Y

X = skor tiap butir soal

Y = skor total yang benar dari tiap subjek

N = jumlah subjek

Harga rxy atau rhitung yang diperoleh dibandingkan dengan rtabel product

momen. Suatu butir soal, dikatakan valid jika harga rhitung > r tabel dengan taraf

signifikan 5%.

Setelah dilakukan uji coba soal terhadap 30 soal pilihan ganda di kelas

XII IPA 1, dan kemudian dianalisis validitas, diperoleh soal yang valid dan tidak

valid yang dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Hasil Analisis Validitas

Kriteria Validitas Nomor Soal

Valid 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,24,26,27,28,29,30

Tidak Valid 4,12,13,19,20, 23,25

Dari hasil perhitungan didapatkan 23 soal valid dan 23 soal tidak valid.

Perhitungan selengkapnya mengenai validitas terdapat pada Lampiran 20.

3.7.1.2 Daya Pembeda

Menurut Arikunto (2009: 211), daya pembeda adalah kemampuan

sesuatu soal untuk membedakan antara siswa pandai (berkemampuan tinggi)

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan
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besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat (D). Rumus untuk

menentukan indeks diskriminasi adalah:

ܦ =
ି

ି

Keterangan:

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar

JA = banyaknya peserta kelompok atas

JB = banyaknya peserta kelompok bawah

Daya pembeda di klasifikasikan sebagai berikut :

0,00 < D < 0,20 = Soal Jelek

0,20 < D < 0,40 = Soal Cukup

0,40 < D < 0,70 = Soal Baik

0,70 < D < 1,00 = Soal Baik Sekali

Setelah dilakukan uji coba soal terhadap 30 soal pilihan ganda di kelas

XII IPA 1, dihasilkan daya pembeda soal pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Hasil Analisis daya pembeda uji coba soal

Kriteria Daya Pembeda Nomor Soal

Jelek 4, 12, 13, 19,20, 23,25

Cukup 1,3, 5, 6, 7,10,11,15,16,17,18,21,22,24,,26,27,28,30

Baik 2,8,29

Perhitungan selengkapnya mengenai daya pembeda terdapat pada

Lampiran 20.
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3.7.1.3 Tingkat kesukaran

Menurut Arikunto (2009: 207), soal yang baik adalah soal yang tidak

terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Menurut Arikunto ( 2009: 208), untuk

mengetahui tingkat kesukaran suatu soal digunakan indeks kesukaran, dengan

rumus :

ܲ =
ܤ

ܵܬ

Keterangan :

P : indeks kesukaran

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar

JS : jumlah seluruh siswa

Menurut Arikunto (2009: 207) indeks kesukaran soal diklasifikasikan

sebagai berikut:

0.00 < P ≤ 0.30 = Soal sukar

0.30 < P ≤ 0.70 = Soal sedang

0.70 < P ≤ 1.00 = Soal mudah

Setelah dilakukan uji coba soal terhadap 30 soal pilihan ganda di kelas

XII IPA 1, diketahui tingkat kesukaran soal pada Tabel 3.7.
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Tabel 3.7 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba

Kriteria Tingkat Kesukaran Nomor Soal

Sukar 1,16,19,30

Sedang 2,3,5,,6,7,8,9,10,12,14,18,21,24,29

Mudah 4,11,13,15,17,20,22,23,25,26,27,28

Perhitungan selengkapnya mengenai tingkat kesukaran terdapat pada

Lampiran 20.

3.7.1.4 Reliabilitas

Menurut Arikunto (2009: 86), reliabititas menunjukkan masalah

kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yag

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Ajeg atau tetap tidak

selalu harus sama, tetapi mengikuti perubahan yang ajeg atau tetap.

Metode yang digunakan dalam menentukan reliabilitas tes adalah metode

belah dua, dengan pembelahan ganjil genap. Menurut Arikunto (2009: 93)

rumus mengetahui reliabilitas tes dengan metode belah dua adalah

rଵଵ =
2rଵ

ଶൗ
ଵ
ଶൗ

(1 + rଵ
ଶൗ
ଵ
ଶൗ

)

Keterangan :

rଵ
ଶൗ
ଵ
ଶൗ

= korelasi antara skor-skor setiap belahan tes

r11 = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan

Setelah 11r diketahui, kemudian dibandingkan dengan harga rtabel.

Apabila 11ݎ > ܽݐݎ ܾ݁ ݈ maka dikatakan instrumen tersebut reliabel (Arikunto,

2006: 109).
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Hasil analisis reliabilitas instrumen soal uji coba, dihasilkan besarnya

rhitung = 0,4913, sedangkan rtabel = 0,361, sehingga rhitung > rtabel kesimpulannya

soal yang digunakan untuk uji coba soal bersifat reliabel. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20.

3.7.1.5 Penentuan Instrumen Soal Pilihan Ganda

Berdasarkan hasil analisis 30 soal pilihan ganda berupa validitas, daya

pembeda, tingkat kesukaran dan reliabilitas setiap butir soal uji coba, diperoleh

soal yang dipakai dan dibuang. Jumlah soal yang dipakai sebanyak 25 soal

yang akan digunakan sebagai instrumen pre-test dan post-test yang telah

diurutkan sesuai nomor urutan terendah ke urutan terkecil dengan penomeran

mulai dari angka 1 sampai 25. Rekap hasil analisis soal uji coba pada Tabel

3.8.

Tabel 3.8 Rekap Hasil Analisis Butir Soal Uji Coba

Nomor Soal Keterangan

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, 12, ,14,15,16,17,18,21,22, 23, 24,26,

27,28,29,30 Dipakai

4,13,19,20,25 Tidak dipakai

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Tahap Awal

Tujuan analisis tahap awal digunakan untuk melihat kondisi awal sampel

yang telah diambil dengan teknik sampling purposive. Informasi mengenai

kondisi awal sampel digunakan untuk menentukan uji hipotesis selanjutnya.

Analisis tahap awal diantaranya berupa uji normalitas dan homogenitas.
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3.8.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis

berdistribusi normal atau tidak. Jika diketahui data normal maka dalam uji

hipotesis akhir menggunakan statistik parametris. Menurut Sugiyono (2010: 82),

rumus yang digunakan untuk pengujian normalitas data adalah rumus Chi

Kuadrat.







k

i Ei

EiOi
x

1

2
2 )(

Keterangan:

χ2 : Chi kuadrat

Ei : Jumlah/frekuensi yang diharapkan (presentase luas tiap bidang dikalikan

dengan n)

Oi : Frekuensi / jumlah data hasil observasi

Jika χ2
hitung < χ2

tabel maka distribusi data tersebut dapat dikatakan normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas data pre-test antara kelas eksperimen dan

kontrol didapatkan χ2
hitung pada kelas eksperimen sebesar 5,92 dan χ2

hitung pada

kelas kontrol sebesar 10,95 . Selanjutnya χ2
hitung akan dibandingkan dengan χ2

tabel

. Dengan dk= 6-1, serta taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka harga χ2
tabel sebesar

11,070. Dari hasil perhitungan chi-kuadrat data pre-test dapat dinyatakan bahwa

χ2
hitung < χ2

tabel. Kesimpulannya data pre-test antara kelas eksperimen dan kelas

kontrol berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas data post-test antara kelas eksperimen

dan kontrol didapatkan χ2
hitung pada kelas eksperimen sebesar 7,17 dan χ2

hitung
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pada kelas kontrol sebesar 8,65. Selanjutnya χ2
hitung akan dibandingkan dengan

χ2
tabel . Dengan dk= 6-1, serta taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka harga χ2

tabel

sebesar 11,070. Dari hasil perhitungan chi-kuadrat data post-test dapat

dinyatakan bahwa χ2
hitung < χ2

tabel. Kesimpulannya data post-test antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal.

3.8.1.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok

yang terpilih mempunyai tingkat homogenitas yang sama atau tidak. Rumus

yang digunakan adalah:

ܨ =
ܽݒ ݅ݎ ܽ݊ ݁ݐ ܾݎ ܽ݁ݏ ݎ

ܽݒ ݅ݎ ܽ݊ ݁ݐ ݇ݎ ݁ܿ ݈݅

Menurut Sugiyono (2009: 140), nilai F yang diperoleh dari perhitungan

dikonsultasikan dengan Ftabel dengan peluang 1/2α dengan α adalah taraf nyata.

Untuk Ho: 1ߪ
2 = 2ߪ

2 dan Ha: 1ߪ
2 2ߪ ≠

2 maka Ho diterima jika Fhitung < Ftabel dan Ho

ditolak jika Fhitung > Ftabel .

Berdasarkan hasil perhitungan varians data pre-test didapatkan Fhitung =

1,02. Selanjutnya harga Fhitung tersebut harus dibandingkan Ftabel.. Dengan dk

pembilang (36-1) dan dk penyebut (38-1), serta taraf kesalahan ditetapkan 5%,

maka harga Ftabel.=1,94. Dari hasil perhitungan varians data pre-test dapat

dinyatakan bahwa hitungܨ < .tabelܨ Kesimpulannya antara data pre-test kelas

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi homogen.

Berdasarkan hasil perhitungan varians data post-test didapatkan Fhitung =

1,55. Selanjutnya harga Fhitung tersebut harus dibandingkan Ftabel.. Dengan dk

pembilang (36-1) dan dk penyebut (38-1), serta taraf kesalahan ditetapkan 5%,
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maka harga Ftabel.=1,94. Dari analisis perhitungan uji varians data post-test dapat

dinyatakan bahwa hitungܨ < .tabelܨ Oleh karena itu nilai hitungܨ terletak pada daerah

penerimaan Ho. Jadi kesimpulannya hipotesis Ho diterima, artinya setelah

diberikan perlakuan data post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

tetap berdistribusi homogen.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji varians menyatakan

bahwa data pre-test maupun post-test dari kedua sampel bervarians homogen

atau bersifat seragam. Dan berdasarkan uji normalitas data pre-test maupun post-

test kedua sampel berdistribusi normal. Dari hasil pengujian tersebut,

mempunyai arti bahwa analisis hipotesis kedua sampel dapat menggunakan

teknik statistik parametris dengan rumus t-test polled varians dengan kategori

uji pihak kanan, hal ini didasarkan pada data yang diolah homogen ଵߪ)
ଶ = ଶߪ

ଶ)

dan jumlah data per kelompok sampel tidak sama (n1 ≠ n2). Hal ini sesuai dengan

Sugiyono (2010: 75), bahwa penggunaan statistik parametris bekerja dengan

asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk

distribusi normal dan Sugiyono (2010: 140) juga menyatakan uji varians kedua

sampel homogen atau tidak digunakan untuk memilih rumus t-test pengujian

hipotesis.

3.8.1.2 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Pre-test

Uji kesamaan dua rata-rata data pre-test berfungsi untuk mengetahui

penguasaan konsep awal dari siswa sebelum diberikan treatmen, apakah masing-

masing dari sampel yang terpilih mempunyai penguasaan konsep awal yang

sama atau tidak.
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Rumus yang digunakan adalah :

=ݐ
ܺଵതതത− ܺଶതതത

ඨ( ଵ݊− 1) ଵܵ
ଶ + ( ଶ݊− 1) ଶܵ

ଶ

ଵ݊− ଶ݊−
ቀ

1

ଵ݊
+

1

ଶ݊
ቁ

Keterangan:

1x : nilai rata-rata pre-test kelompok eksperimen

2x : nilai rata-rata pre-test kelompok kontrol

2

1s : varian data pada kelompok eksperimen

2

2s : varian data pada kelompok kontrol

s1 : standart deviasi pada kelompok eksperimen

s2 : standart deviasi pada kelompok kontrol

1n : banyaknya subyek pada kelompok eksperimen

2n : banyaknya subyek pada kelompok kontrol

Dari thitung dikonsultasikan dengan ttabel dengan dk = n1+n2-2 dan taraf

signifikan 5%. Kriteria pengujian adalah terima Ho jika –ttabel< thitung < ttabel ,

ttabeldiperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = n1+n2-2 dan peluang (1-1/2α).

Untuk harga t lainnya Ho ditolak. Artinya terdapat perbedaan antara nilai pre-

test kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan thitung = 1,604. Selanjutnya harga

thitung tersebut harus dibandingkan ttabel.. Dengan dk = 38+36-2 , serta taraf

kesalahan ditetapkan 5%, maka harga ttabel.=1,993. Dari hasil perhitungan uji

kesamaan data pre-test dapat dinyatakan bahwa –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel.. Oleh karena
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itu nilai hitungݐ terletak pada daerah penerimaan Ho. Jadi kesimpulannya

hipotesis Ho diterima, artinya tidak terdapat perbedaan nilai pre-test antara kelas

eksperimen dan kontrol.

3.8.2 Analisis Tahap Akhir

3.8.2.1 Uji Hipotesis t-test Polled Varians

Uji hipotesis ini menggunakan uji satu pihak. Uji tersebut mempunyai

tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil post test antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol. Menurut Sugiyono (2005: 122), rumus uji hipotesis t-test yang

digunakan untuk kelas berdistribusi normal dan independen adalah:

Polled Varians :

=ݐ
భതതതതି మതതതത

ඨ
(భషభ)ೄభ

మశ (మషభ)ೄమ
మ

భష మష
ቀ
భ

భ
ା

భ

మ
ቁ

Keterangan:

1x : nilai rata-rata post-test kelompok eksperimen

2x : nilai rata-rata post-test kelompok kontrol

2

1s : varian data post-test pada kelompok eksperimen

2

2s : varian data post-test pada kelompok kontrol

s1 : standart deviasi pada kelompok eksperimen

s2 : standart deviasi pada kelompok kontrol

1n : banyaknya subyek pada kelompok eksperimen

2n : banyaknya subyek pada kelompok kontrol
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Dari thitung dikonsultasikan dengan ttabel dengan dk = n1+n2-2 dan taraf

signifikan 5%. Kriteria pengujian adalah terima Ho jika thitung < t1-1/2α, harga t1-1/2α

diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = n1+n2-2 dan peluang (1-1/2α).

Untuk harga t lainnya Ho ditolak. Artinya rata-rata hasil belajar kelompok

eksperimen lebih besar daripada rata-rata hasil belajar kelompok kontrol.

3.8.2.2 Uji Normal Gain

Uji normal gain dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besar

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah

mendapat perlakuan. Uji ini dilakukan pada masing-masing kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung menggunakan

rumus normal gain. Menurut Hake (1998), rumus gain sebagai berikut:

〈g〉 =
(%〈S〉 − %〈S୧〉)

(100% − %〈S୧〉)

〈S୧〉 = ܵ݇ ܽݎݎ ܽݐ − ܽݎ ܽݐ ݁ݐ ݈ܽݓܽݏ

〈S〉 = ܵ݇ ܽݎݎ ܽݐ − ܽݎ ܽݐ ݁ݐ ܽݏ ℎ݇ ݅ݎ

Tabel 3.9 Kriteria faktor gain 〈g〉 :

〈g〉 Keterangan

g ≥ 0,7 Tinggi

0,3≤ g < 0,7 Sedang

g < 0,3 Rendah
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3.8.2.3 Uji Regresi

Uji regresi digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel

terikan dan variabel bebas. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kuat

hubungan antara model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

(X) dengan peningkatan penguasaan konsep (Y1), dan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia (X) dengan pengembangan karakter

siswa (Y2).

Persamaan umum regresi linier sederhana (Arikunto, 2009: 261):

Y= a + b X

Dimana:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y ketika harga X= 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada

perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah

garis turun.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Selain itu harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:

a =
(∑Y୧) ൫∑X୧

ଶ
൯− (∑X୧) (∑ X୧Y୧)

n ∑X୧
ଶ
− (∑X୧)ଶ

b =
n ∑ X୧Y୧− (∑X୧)(∑Y୧)

n ∑X୧
ଶ
− (∑X୧)ଶ
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Tabel 3. 10 Daftar Analisis Varians (ANAVA) Regresi linear sederhana

Sumber Variasi Dk JK KT F

Total N  Yଶ  Yଶ

Koefisien (a)

Regresi (b|a)

Sisa

1

1

n-2

JK (a)

JK (b|a)

JK (S)

JK (a)

ܵ
ଶ=JK (b|a)

௦ܵ௦
ଶ=

 (ୗ)

୬ିଶ ܨ =
ܵ

ଶ

௦ܵ௦
ଶ

Tuna Cocok

Galat

k-2

n-k

JK (TC)

JK (G)

்ܵ 
ଶ=

 (େ)

୩ିଶ

ܵீ ଶ=
 (ୋ)

୬ି୩

ܨ =
்ܵ 

ଶ

ܵீ ଶ

Dimana rumus-rumusnya:

JK (T) = ∑Yଶ

JK (a) =
൫∑ଢ଼

మ
൯



JK (b|a) = b ቄ∑XY −
(∑ଡ଼) (∑ଢ଼)

୬
ቅ=

[୬ ∑ଡ଼ଢ଼ି (∑ଡ଼) (∑ଢ଼)]మ

୬ [୬ ∑ଡ଼మି (∑ଡ଼)మ ]

JK (S) = JK (T) − JK (a) − JK (b|a)

JK (TC) = ∑ Yଶ−
(∑ଢ଼)మ

୬
ଡ଼

JK (G) = JK (S) − JK (TC)

Keterangan :

JK (T) = Jumlah Kuadrat Total

JK (a) = Jumlah Kuadrat ���ϐ������

JK (b|a) = Jumlah Kuadrat regresi (b|a)
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JK (S) = Jumlah Kuadrat Sisa

JK (TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocok

JK (G) = Galat

Untuk uji keberartian :

Untuk menguji hipotesis nol, dipakai statistik ܨ =
ௌ

మ

ௌೞೞ
మ (F hitung)

dibandingkan dengan F tabel. Untuk menguji hipotesis nol apabila koefisien F

hitung lebih besar dari harga Ftabel berdasarkan taraf kesalahan yang dipilih dan

dk yang bersesuaian.

Untuk uji Linearitas :

Untuk menguji apakah persamaan regresi yang dihasilkan linier atau

tidak, dipakai statistik ܨ =
ௌ

మ

ௌಸ
మ (F hitung) dibandingkan dengan F tabel. Untuk

menguji hipotesis nol, tolak hipotesis regresi linear, jika statistik F hitung

untuk tuna cocok yang diperoleh lebih besar dari harga F dari Tabel

menggunakan taraf kesalahan yang dipilih dan dk yang bersesuaian.

Untuk uji hipotesis hubungan (korelasi) :

Untuk menguji apakah terdapat suatu hubungan antara model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap penguasaan

konsep atau pengembangan karakter siswa. Menurut Sugiyono (2010: 274),

rumus korelasi sebagai berikut:

r =
n∑X୧Y୧− (∑X୧) (∑Y୧)

ට൫n ∑X୧
ଶ− (∑X୧)ଶ ൯൫n ∑Y୧

ଶ− (∑Y୧)ଶ ൯
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Kegiatan penelitian mengenai “Penerapan Pembelajaran Kontekstual

dengan Teknologi Multimedia Untuk Peningkatan Penguasaan Konsep dan

Pengembangan Karakter Siswa SMA Kelas XI” telah dilaksanakan di SMA 1

Jekulo Kudus pada tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan 25 Maret 2015.

Pada penelitian ini mengambil 2 sampel dari kelas XI IPA dengan menggunakan

teknik sampling purposive, yaitu kelas XI IPA 3 dan kelas XI IPA 2. Pada kelas

XI IPA 3 terpilih sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia. Sedangkan untuk kelas

XI IPA 2 terpilih sebagai kelas kontrol yang mendapat perlakuan model

pembelajaran kooperative dan diskusi kelompok. Materi yang diajarkan kepada

sampel yang terpilih adalah Hukum Utama Hidrostatika, Hukum Pascal dan

Hukum Archimedes. Setelah penelitian berlangsung beberapa hari dihasilkan

beberapa data yang diperlukan dalam penelitian. Data-data tersebut selanjutnya

akan dianalisis.

Data yang telah didapat dari hasil penelitian diantaranya : hasil pre-test

kelas eksperimen dan kontrol, hasil observasi tahap awal nilai karakter siswa

dari kelas eksperimen dan kontrol, hasil post-test kelas eksperimen dan kontrol,

hasil observasi tahap akhir nilai karakter siswa dari kelas eksperimen dan

kontrol, dan hasil observasi penilaian model pembelajaran kontekstual dengan

85
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teknologi multimedia. Data hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan pada

pertanyaan-pertanyaan yang telah terdapat dalam rumusan masalah.

4.1.1 Hasil Analisis Tahap Awal

Analisis tahap awal diantaranya meliputi uji normalitas, uji homogenitas

dan uji kesamaan dua rata-rata data pre-tes.

4.1.1.1 Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Hasil uji normalitas data pre-test pada kelas eksperimen dan kontrol

dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas Data Pre-test

No Kelas
Pre-test Kriteria

߯2
hitung ߯2

tabel

1 Eksperimen 5,92 11,070 Berdistribusi normal
2 Kontrol 10,95 11,070 Berdistribusi normal

Perhitungan uji normalitas data pre-test kelas eksperimen dan kelas

kontrol terdapat pada Lampiran 22 dan 23.

Hasil uji normalitas data pre-test pada kelas eksperimen dan kontrol

dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Data Post-test

No Kelas
Post-test Kriteria

߯2
hitung ߯2

tabel

1 Eksperimen 7,17 11,070 Berdistribusi normal
2 Kontrol 8,65 11,070 Berdistribusi normal

Perhitungan uji normalitas data pre-test kelas eksperimen dan kelas

kontrol terdapat pada Lampiran 27 dan 28.
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4.1.1.2 Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Berdasarkan hasil perhitungan homogenitas data pre-test didapatkan

Fhitung = 1,02. Selanjutnya harga Fhitung tersebut harus dibandingkan Ftabel..

Dengan dk pembilang (36-1) dan dk penyebut (38-1), serta taraf kesalahan

ditetapkan 5%, maka harga Ftabel.=1,94. Dari hasil perhitungan varians data pre-

test dapat dinyatakan bahwa hitungܨ < .tabelܨ Oleh karena itu nilai hitungܨ terletak

pada daerah penerimaan Ho. Jadi kesimpulannya hipotesis Ho diterima, artinya

data pre-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. Perhitungan

uji homogenitas data pre-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat

pada Lampiran 24.

Berdasarkan hasil perhitungan homogenitas data post-test didapatkan

Fhitung = 1,55. Selanjutnya harga Fhitung tersebut harus dibandingkan Ftabel..

Dengan dk pembilang (36-1) dan dk penyebut (38-1), serta taraf kesalahan

ditetapkan 5%, maka harga Ftabel.=1,94. Dari analisis perhitungan uji varians data

post-test dapat dinyatakan bahwa hitungܨ < .tabelܨ Oleh karena itu nilai hitungܨ

terletak pada daerah penerimaan Ho. Jadi kesimpulannya hipotesis Ho diterima,

artinya data post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tetap homogen.

Perhitungan uji homogenitas data post-test antara kelas eksperimen dan kelas

kontrol terdapat pada Lampiran 29.

4.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rat Data Pre-test Kelas Eksperimen dan Kelas

Kontrol

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan thitung = 1,604. Selanjutnya

harga thitung tersebut harus dibandingkan ttabel.. Dengan dk = 38+36-2 , serta taraf
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kesalahan ditetapkan 5%, maka harga ttabel.=1,993. Dari hasil perhitungan uji

kesamaan data pre-test dapat dinyatakan bahwa –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel.. Oleh karena

itu nilai hitungݐ terletak pada daerah penerimaan Ho. Jadi kesimpulannya

hipotesis Ho diterima, artinya tidak terdapat perbedaan nilai pre-test antara kelas

eksperimen dan kontrol. Sebelum diberikan perlakuan antara kelas eksperimen

dan kontrol mempunyai penguasaan konsep awal materi fluida statis yang sama.

Perhitungan uji kesamaan dua rata-rata data pre-test antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol terdapat pada Lampiran 25.

4.1.2 Hasil Analisis Tahap Akhir

Ada 2 kategori dalam analisis tahap akhir yaitu analisis terhadap

penguasaan konsep siswa dan pengembangan karakter siswa.

4.1.2.1 Penguasaan Konsep Siswa

4.1.2.1.1 Uji Hipotesis t-test Polled Varians

Uji t-test pada tahap ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan rata-rata

hasil post-test kelas eksperimen dengan rata-rata hasil post-test kelas kontrol.

Tabel 4.3. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Hasil Post-test

Kelas Rata-rata Varians Dk thitung ttabel Keterangan
Eksperimen 84,00 70,05

72 7,457 1,993

rata-rata hasil post-test
kelas eksperimen lebih
besar daripada kelas
kontrol

Kontrol 63,33 218,06

Perhitungan uji perbedaan rata-rata data post-test kelas eksperimen dan

kontrol selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 30.



4.1.2.1.2 Peningkatan Rata

Kontrol

Uji peningkatan rata

peningkatan rata-rata penguasaan konsep materi yang tela

siswa baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol

Tabel 4.4. Hasil

Kelas

Eksperimen

Kontrol

Perhitungan mengenai analisis uji gain pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol terdapat dalam Lampiran 31.

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai hasil analisis peningkatan rata

penguasaan konsep antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat

digambarkan dalam bentuk grafik diagram batang seperti pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Rata
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Peningkatan Rata-rata Penguasan Konsep Kelas Eksperimen dan Kelas

Uji peningkatan rata-rata penguasaan konsep bertujuan untuk mengetahui

rata penguasaan konsep materi yang telah diajarkan kepada

siswa baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol

Hasil Uji Peningkatan Rata-rata Penguasaan Konsep Siswa

Rata-rata
<g>

Pre-test Post-test

27,42 84,00 0,78

23,56 63,33 0,52

Perhitungan mengenai analisis uji gain pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol terdapat dalam Lampiran 31.

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai hasil analisis peningkatan rata

penguasaan konsep antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat

digambarkan dalam bentuk grafik diagram batang seperti pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Rata-rata nilai hasil pre-test dan post-test

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

27.42 23.56

84

63.33

Pre

Post

89

rata Penguasan Konsep Kelas Eksperimen dan Kelas

rata penguasaan konsep bertujuan untuk mengetahui

h diajarkan kepada

rata Penguasaan Konsep Siswa

Kriteria

Tinggi

Sedang

Perhitungan mengenai analisis uji gain pada kelas eksperimen dan kelas

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai hasil analisis peningkatan rata-rata

penguasaan konsep antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat

digambarkan dalam bentuk grafik diagram batang seperti pada Gambar 4.1.

test

Pre-test

Post-test



4.1.2.1.3 Hasil Penguasaan Konsep secara lengkap

Hasil kognitif siswa secara lengkap yang menunjukkan

konsep siswa untuk kelas eksperimen terdapat pada Tabel 4.5 dan untuk kelas

kontrol terdapat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.5 Hasil Penguasaan Konsep

Kategori

Nilai tertinggi

Nilai terendah

Nilai rata-rata

Siswa Tuntas

Siswa Tidak Tuntas

Ketuntasan belajar

klasikal dalam %

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai hasil penguasaan konsep kelas

eksperimen antara pre

diagram batang seperti pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Hasil penguasaan konsep kelas eksperimen

Selanjutnya hasil kognitif siswa secara lengkap yang menunjukkan

penguasaan konsep siswa untuk kelas kontro

0
20
40
60
80

100

52

S
k

o
r

(1
-1

00
)

4.1.2.1.3 Hasil Penguasaan Konsep secara lengkap

Hasil kognitif siswa secara lengkap yang menunjukkan

konsep siswa untuk kelas eksperimen terdapat pada Tabel 4.5 dan untuk kelas

kontrol terdapat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.5 Hasil Penguasaan Konsep pre-test dan post-test Kelas Eksperimen

Pelaksanaan

Pre-test Post

52

44

27,42

0

Siswa Tidak Tuntas 38

Ketuntasan belajar 0 % 86,84 %

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai hasil penguasaan konsep kelas

pre-test dan post-test dapat digambarkan dalam bentuk grafik

diagram batang seperti pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Hasil penguasaan konsep kelas eksperimen

Selanjutnya hasil kognitif siswa secara lengkap yang menunjukkan

penguasaan konsep siswa untuk kelas kontrol terdapat pada Tabel 4.6

Pre-test Post-test

Pelaksanaan

52

96

44

68

27.42

84.00

0

33 Nilai Tertinggi

Nilai Terendah

Nilai Rata-rata

Ketuntasan Siswa

90

Hasil kognitif siswa secara lengkap yang menunjukkan penguasaan

konsep siswa untuk kelas eksperimen terdapat pada Tabel 4.5 dan untuk kelas

Kelas Eksperimen

Post-test

96

68

84,00

33

5

86,84 %

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai hasil penguasaan konsep kelas

dapat digambarkan dalam bentuk grafik

Selanjutnya hasil kognitif siswa secara lengkap yang menunjukkan

l terdapat pada Tabel 4.6

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah

rata

Ketuntasan Siswa



Tabel 4.6 Hasil Penguasaan Konsep

Kategori

Nilai tertinggi

Nilai terendah

Nilai rata-rata

Siswa Tuntas

Siswa Tidak Tuntas

Ketuntasan belajar

klasikal dalam %

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai hasil penguasaan konsep kelas kontrol

antara pre-test dan

batang seperti pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Hasil penguasaan konsep kelas kontrol

4.1.2.2 Pengembangan Karakter Siswa

Penilaian pengembangan karakter siswa dilaksanakan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Dimana pada kelas eksperimen telah diterapkan

model pembelajaran kontekstual dengan te

kontrol telah diterapkan model pembelajaran kooperative & diskusi kelompok.

Kegiatan pengamatan pengembangan karakter siswa dilaksanakan ketika proses
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Tabel 4.6 Hasil Penguasaan Konsep pre-test dan post-test Kelas Kontrol

Pelaksanaan

Pre-test Post

56

12

23,56

0

Siswa Tidak Tuntas 38

Ketuntasan belajar 0 % 41,67 %

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai hasil penguasaan konsep kelas kontrol

dan post-test dapat digambarkan dalam bentuk grafik diagram

batang seperti pada Gambar 4.3.

4.3 Hasil penguasaan konsep kelas kontrol

Pengembangan Karakter Siswa

Penilaian pengembangan karakter siswa dilaksanakan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Dimana pada kelas eksperimen telah diterapkan

model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia dan pada kelas

kontrol telah diterapkan model pembelajaran kooperative & diskusi kelompok.

Kegiatan pengamatan pengembangan karakter siswa dilaksanakan ketika proses

Pre-test Post-test

Pelaksanaan

56

88

12

40
23.56

63.33

0
15

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah

Nilai Rat-rata

Ketuntasan siswa

91

Kelas Kontrol

Post-test

88

40

63,33

15

21

41,67 %

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai hasil penguasaan konsep kelas kontrol

dapat digambarkan dalam bentuk grafik diagram

Penilaian pengembangan karakter siswa dilaksanakan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Dimana pada kelas eksperimen telah diterapkan

knologi multimedia dan pada kelas

kontrol telah diterapkan model pembelajaran kooperative & diskusi kelompok.

Kegiatan pengamatan pengembangan karakter siswa dilaksanakan ketika proses

Nilai Terendah

Ketuntasan siswa
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pembelajaran berlangsung, diantaranya saat diskusi, praktikum, pengumpulan

tugas, hasil tugas kelompok dan kegiatan tanya jawab dikelas.

4.1.2.2.1 Peningkatan Rata-rata Karakter Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas

Kontrol

Uji peningkatan rata-rata dari hasil penilaian dengan menggunakan

lembar observasi pengembangan karakter siswa bertujuan untuk mengetahui

peningkatan rata-rata karakter siswa di kelas eksperimen maupun kelas kontrol..

Hasil perhitungan uji peningkatan rata-rata karakter siswa antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Peningkatan Rata-rata Karakter Siswa

Kelas
Rata-rata

<g> Kriteria
Tahap Awal Tahap Akhir

Eksperimen 39,18 % 89,46% 0,83 Tinggi

Kontrol 35,32% 44,14% 0,14 Rendah

Dari Tabel 4.7 menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual

dengan teknologi multimedia relative cocok digunakan dalam mengembangkan

karakter siswa. Perhitungan mengenai analisis uji gain pengembangan karakter

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat dalam Lampiran 34.

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil analisis peningkatan rata-rata karakter siswa

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat digambarkan dalam bentuk

grafik diagram batang seperti pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4

4.1.2.2.2 Nilai Karakter Disiplin

Pada penelitian ini, nilai karakter disiplin mengambil dua indikator

penilaian. Indikator pertamanya, melaksanakan kebiasaan tertib saat

pembelajaran fisika. Selanjutnya

kebiasaan tertib dalam mengerjakan tugas fisika dengan berbantuan sistem

edmodo. Dari masing

Untuk setiap indikatornya mempunyai poin maksimum 4 & poin minimum 0.

Hasil penilaian rata

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Penilaian rata
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4.4 Rata-rata nilai tahap awal dan tahap akhir karakter siswa

Nilai Karakter Disiplin

Pada penelitian ini, nilai karakter disiplin mengambil dua indikator

penilaian. Indikator pertamanya, melaksanakan kebiasaan tertib saat

pembelajaran fisika. Selanjutnya untuk indikator keduanya, melaksanakan

kebiasaan tertib dalam mengerjakan tugas fisika dengan berbantuan sistem

edmodo. Dari masing-masing indikator tersebut mempunyai rubrik penilaian.

Untuk setiap indikatornya mempunyai poin maksimum 4 & poin minimum 0.

Hasil penilaian rata-rata nilai karakter displin dari kelas eksperimen dan kelas

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Penilaian rata-rata nilai karakter disiplin

Indikator

Rata-rata

Awal

Karakter

Disiplin

Akhir

Karakter

Disiplin

Indikator I 4 4

Indikator II 1 4

Indikator I 4 4

Indikator II 0 0

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Kelas EksperimenKelas Kontrol

39.18% 35.32%

89.46%

44.14% Nilai rata-rata
Karakter Awal

Nilai rata-rata
Karakter Akhir
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rata nilai tahap awal dan tahap akhir karakter siswa

Pada penelitian ini, nilai karakter disiplin mengambil dua indikator

penilaian. Indikator pertamanya, melaksanakan kebiasaan tertib saat

untuk indikator keduanya, melaksanakan

kebiasaan tertib dalam mengerjakan tugas fisika dengan berbantuan sistem

masing indikator tersebut mempunyai rubrik penilaian.

Untuk setiap indikatornya mempunyai poin maksimum 4 & poin minimum 0.

rata nilai karakter displin dari kelas eksperimen dan kelas

Keterangan

SangatBerhasil

SangatBerhasil

SangatBerhasil

Tidak Berhasil

rata
Karakter Awal

rata
Karakter Akhir
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Secara umum nilai karakter disiplin lebih berhasil diterapkan dikelas

eksperimen daripada kelas kontrol. Namun untuk indikator pertama dari nilai

karakter disiplin berhasil diterapkan di kelas eksperimen maupun kelas kontrol.

4.1.2.2.3 Nilai Karakter Jujur

Pada penelitian ini, nilai karakter jujur mengambil dua indikator

penilaian. Indikator pertamanya, menghindari kecurangan dalam proses

mengerjakan tugas. Selanjutnya untuk indikator keduanya, melatih untuk

berbicara jujur dengan bahasa yang sopan. Dari masing-masing indikator

tersebut mempunyai rubrik penilaian. Untuk setiap indikatornya mempunyai

poin maksimum 4 & poin minimum 0. Hasil penilaian rata-rata nilai karakter

jujur dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Penilaian rata-rata nilai karakter jujur

Kelas Indikator

Rata-rata

Keterangan
Awal

Karakter

Jujur

Akhir

Karakter

Jujur

Eksperimen Indikator I 2 4 SangatBerhasil

Indikator II 1 3 Berhasil

Kontrol Indikator I 1 2 CukupBerhasil

Indikator II 1 2 CukupBerhasil

Secara umum nilai karakter jujur pada tahap awal antara kelas

eksperimen dan kontrol sama. Namun setelah penerapan pembelajaran dimasing-

masing kelas dan dilakukan pengamatan tahap terakhir menunjukkan model

pembelajaran pada kelas eksperimen lebih dapat membentuk karakter jujur

daripada model pembelajaran pada kelas kontrol.
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4.1.2.2.4 Nilai Karakter Toleransi

Pada penelitian ini, nilai karakter toleransi mengambil dua indikator

penilaian. Indikator pertamanya, membantu teman memecahkan masalah dengan

santun. Selanjutnya untuk indikator keduanya, bekerja sama antar sesama teman

dengan tertib dan santun. Dari masing-masing indikator tersebut mempunyai

rubrik penilaian. Untuk setiap indikatornya mempunyai nilai maksimum 4 &

nilai minimum 0. Hasil penilaian rata-rata nilai karakter toleransi dari kelas

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Penilaian rata-rata nilai karakter toleransi

Kelas Indikator

Rata-rata

Keterangan
Awal

Karakter

Toleransi

Akhir

Karakter

Toleransi

Eksperimen Indikator I 2 3 Berhasil

Indikator II 1 3 Berhasil

Kontrol Indikator I 2 2 CukupBerhasil

Indikator II 2 2 CukupBerhasil

Secara umum pada tahap awal nilai karakter toleransi di kelas

eksperimen maupun kelas kontrol sama. Namun setelah penerapan model

pembelajaran dimasing-masing kelas, kelas eksperimen mempunyai nilai

karakter toleransi lebih tinggi daripada kelas kontrol. Oleh karena itu nilai

karakter toleransi lebih mudah dikembangkan dikelas yang menerapkan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia.

4.1.2.2.5 Nilai Karakter Kreatif

Pada penelitian ini, nilai karakter kreatif mengambil hanya satu indikator

penilaian, yaitu menumbuhkan kreatifitas diri siswa melalui hasil karya
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membuat media sederhana dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Dari

indikator tersebut mempunyai rubrik penilaian. Nilai maksimum dari indikator

tersebu 4 dan nilai minimumnya 0. Hasil penilaian rata-rata nilai karakter kreatif

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Penilaian rata-rata nilai karakter kreatif

Kelas Indikator

Rata-rata

Keterangan
Awal

Karakter

Kreatif

Akhir

Karakter

Kreatif

Eksperimen Indikator I 0 4 Berhasil

Kontrol Indikator I 0 0 Tidak Berhasil

Kesimpulannya indikator nilai karakter kreatif berhasil diterapkan di

kelas eksperimen saja. Nilai karakter kreatif ini pada intinya mengajak siswa

berfikir kreatif dengan membuat media sederhana/ alat peraga dari bahan

disekitar rumah yang menggambarkan penerapan materi dalam kehidupan

sehari-hari.

Adapun pengembangan karakter siswa untuk setiap nilai karakter antara

kelas eksperimen dan kelas kontrol terlihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Rekapitulasi pengembangan karakter siswa

Nilai Karakter Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Tahap Awal Tahap Akhir Tahap Awal Tahap Akhir

Disiplin 190 (62,50%) 298(98,03%) 148(50,00%) 182(61,47%)

Jujur 114(37,50%) 260(85,53%) 79(26,68%) 127(42,90%)

Toleransi 113(37,11%) 248(81,58%) 139(46,95%) 148(50,00%)

Kreatif 0(0%) 135(88,81%) 0(0%) 0(0%)



Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.12, pengembangan karakter siswa

pada kelas eksperimen secara grafik

diagram batang seperti pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5

Selanjutnya berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.12, pengembangan

karakter siswa pada kelas kontrol secara grafik

grafik diagram batang seperti pada Gambar 4.6.
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Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.12, pengembangan karakter siswa

pada kelas eksperimen secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk grafik

diagram batang seperti pada Gambar 4.5.

4.5 Pengembangan Karakter Siswa Kelas Eksperimen

Selanjutnya berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.12, pengembangan

karakter siswa pada kelas kontrol secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk

grafik diagram batang seperti pada Gambar 4.6.

4.6 Pengembangan Karakter Siswa Kelas Kontrol
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Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.12, pengembangan karakter siswa

dapat digambarkan dalam bentuk grafik

Pengembangan Karakter Siswa Kelas Eksperimen

Selanjutnya berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.12, pengembangan

dapat digambarkan dalam bentuk

Pengembangan Karakter Siswa Kelas Kontrol

Tahap Awal

Tahap Akhir

Tahap Awal

Tahap Akhir
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4.1.3 Analisis Regresi Pembelajaran Kontekstual dengan Penguasaan

Konsep Siswa

Dihasilkan suatu persamaan umum regresi dari pelaksanaan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap peningkatan

penguasan konsep siswa yaitu Yଵ = 1,23 X + 52,56. Variabel Y1 menjelaskan

hasil penguasaan konsep dan variabel X menjelaskan pelaksanaan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Pembelajaran Kontekstual dengan

Penguasaan Konsep Siswa

Persamaan Jenis Uji Hitung Dk Tabel Keterangan

5% 1%

Yଵ = 1,23 X + 52,56

Uji

Linieritas

Fhitung

=1,02

4,32 Ftabel.=

2,67

Ftabel.=

3,97

Membentuk

garis Linier

Uji

Keberartian

Fhitung

=9,92

1,36 Ftabel.=

4,11

Ftabel.=

7,39

Koefisien

1,23 berarti

Uji Korelasi rhitung

=0,46

38 rtabel.=

0,32

rtabel.=

0,413

Adanya

hubungan

antara

variabel X

dan Y1

Determinasi (r2) = 0,4652=0,216

Perhitungan uji liniearitas, uji keberartian dan uji korelasi Tabel 4.13

terdapat Lampiran 37.

Kesimpulannya secara umum terdapat pengaruh antara penerapan model

pembelajaran kontekstual terhadap penguasaan konsep siswa.
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4.1.4 Analisis Regresi Pembelajaran Kontekstual dengan Pengembangan

Karakter Siswa

Dihasilkan suatu persamaan umum regresi dari pembelajaran kontekstual

dengan teknologi multimedia terhadap pengembangan karakter siswa yaitu

Yଶ = 0,53 X. +11,48. Variabel Y menjelaskan hasil pengembangan karakter

siswa dan variabel X menjelaskan pelaksanaan model pembelajaran kontekstual

dengan teknologi multimedia.

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Pembelajaran Kontekstual dengan

Pengembangan Karakter Siswa

Persamaan Jenis Uji Hitung Dk Tabel Keterangan

5% 1%

Yଶ = 1,23 X + 52,56

Uji

Linieritas

Fhitung

=2,07

4,32 Ftabel.=

2,67

Ftabel.=

3,97

Membentuk

garis Linier

Uji

Keberartian

Fhitung

=8,95

1,36 Ftabel.=

4,11

Ftabel.=

7,39

Koefisien

1,23 berarti

Uji Korelasi rhitung

=0,45

38 rtabel.=

0,32

rtabel.=

0,413

Adanya

hubungan

antara

variabel X

dan Y2

Determinasi (r2) = 0,4462=0,199

Perhitungan uji liniearitas, uji keberartian dan uji korelasi Tabel 4.14

terdapat pada Lampiran 38.

Kesimpulannya secara umum terdapat pengaruh antara penerapan model

pembelajaran kontekstual terhadap pengembangan karakter siswa .
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4.2 Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, berfungsi untuk menjawab

rumusan masalah pada bab 1, yaitu mengenai kefektifan dan hubungan

“Penerapan Pembelajaran Kontekstual Dengan Teknologi Mutimedia untuk

Peningkatan Penguasaan Konsep dan Pengembangan Karakter Siswa SMA

Kelas XI”. Penerapan pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami materi fluida statis

dengan cara mengkontruksi pengetahuannya sendiri melalui pengamatan aplikasi

fluida statis dalam kehidupan sehari-hari dengan berbantuan teknologi

multimedia yang semakin canggih. Jika siswa dalam belajar mampu

mekonstruksi pengetahuannya sendiri, maka konsep materi pembelajaran mudah

untuk dicapai dan siswa tidak mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal. Hal

tersebut sejalan dengan Surianta et al (2013) yang menyatakan bahwa melalui

konsep pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi

nyata, maka proses belajar akan berlangsung secara alamiah dalam bentuk

kegiatan bekerja dan mengalami, bukan “transfer” pengetahuan dari guru kepada

siswa. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian Catherine &

Jonathan (2003) yang menunjukkan bahwa Contextual Teaching and Learning

dapat membimbing guru agar selalu mencari tahu bagaimana materi yang

diajarkan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini sejalan

dengan saran Ifraj Shamsid-Deen (2006) bahwa agar para guru terus

menggunakan pembelajaran kontekstual dan praktik pembelajarannnya untuk

terlibat dan memotivasi siwa.
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Belajar dengan mengamati penerapan materi dalam kehidupan sehari-

hari, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepekaan siswa terhadap

lingkungan sehingga mampu membentuk suatu karakter siswa yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Suryawati et al (2010), karakter siswa tumbuh

karena dalam pembelajaran kontekstual menerapkan dan mengalami sesuai

materi yang dibahas dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang

berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka.

Proses pembelajaran kontekstual pada penelitian ini mengajak siswa

mengamati penerapan dari materi fluida statis secara nyata, praktikum

dilaboratorium, diskusi menggunakan video & PowerPoint, pembuatan alat

peraga dan penggunaaan jejaring sosial pembelajaran edmodo. Dengan demikian

diharapkan siswa lebih tertarik untuk belajar. Hal tersebut didukung dengan

pernyataan Murtiani et al (2012), bahwa guru harus menciptakan suasana belajar

yang menarik dan menyenangkan, sehingga siswa termotivasi belajar.

Penggunaan beberapa teknologi multimedia, diharapkan dapat menarik perhatian

siswa ketika belajar dan memunculkan motivasi siswa untuk belajar. Jika siswa

termotivasi untuk belajar diharapkan aktivitas siswa dalam belajar meningkat,

akhirnya membawa dampak terhadap hasil belajar siswa yang diharapkan juga

meningkat. Hasil penelitian Triyanto et al (2013) mendukung penelitian ini

bahwa pemanfaatan media dalam proses pembelajaran sangat membantu untuk

memperjelas materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai

dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif.
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Pada penelitian ini terdapat 2 aspek yang diukur diantaranya mengukur

penguasaan konsep dan pengembangan karakter siswa. Penguasaan konsep

siswa akan diukur dari hasil belajar siswa secara kognitif dan pengembangan

karakter siswa diukur dari pengamatan secara langsung terhadap tingkah laku

siswa.

4.2.1 Penguasaan Konsep

Penguasaan konsep siswa diukur dari hasil belajar kognitif siswa, hal

tersebut sejalan dengan Pramesti et al (2014) bahwa penguasaan konsep siswa

dapat diukur dari kemampuan kognitif, dan juga sejalan dengan hasil penelitian

Murtiani et al (2012) bahwa penilaian hasil pembelajaran mengacu pada Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM).

Berdasarkan analisis tahap awal menggunakan data awal nilai pre-test

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, menunjukkan bahwa kedua kelas

tersebut berdistribusi normal dan mempunyai populasi varians yang homogen

atau tidak berbeda. Hasil analisis ini mempunyai arti bahwa sampel berasal dari

kondisi yang sama normal dan seragam. Dari hasil analisis tahap awal berfungsi

untuk mengetahui rumus statistik yang digunakan dalam uji hipotesis awal dan

akhir. Uji hipotesis awal menggunakan uji kesamaan rata-rata, dengan hasil thitung

= 1,604 dan harga ttabel.=1,993. Dari hasil perhitungan uji kesamaan data pre-test

dapat dinyatakan bahwa -thitung ≤ thitung ≤ thitung.. Oleh karena itu nilai hitungݐ

terletak pada daerah penerimaan Ho. Jadi kesimpulannya hipotesis Ho diterima,

artinya tidak terdapat perbedaan nilai pre-test antara kelas eksperimen dan

kontrol atau dapat disimpulkan sebelum diberikan perlakuan antara kelas
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eksperimen dan kontrol mempunyai kemampuan konsep awal materi fluida statis

yang sama. Hal ini sesuai dengan penyataan Sugiyono (2009: 124), bahwa hasil

pre-test yang baik adalah apabila tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara

kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Hipotesis akhir berfungsi untuk mengetahui penguasaan konsep siswa

setelah diberi perlakuan. Hipotesis akhir menggunakan analisis uji hipotesis t-

test Polled Varians data post-test. Berdasarkan uji hipotesis pihak kanan data

post-test, menunjukkan bahwa hasil peningkatan penguasaan konsep melalui

hasil post-test dari kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hasil

analisis data diperoleh thitung sebesar 7,457 dan dengan α = 5 % didapatkan ttabel

sebesar 1,993. Hasil tersebut menunjukkan bahwa thitung>ttabel sehingga hipotesis

pihak kanan berada didaerah pennerimaan Ha, yang menyimpulkan nilai

peningkatan penguasaan konsep kelas eksperimen lebih besar daripada kelas

kontrol, dengan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 84,00 dan nilai rata-rata

kelas kontrol sebesar 63,33.

Berdasarkan analisis tahap akhir data post-test, diperoleh perbedaan yang

cukup signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen

mempunyai nilai rata-rata penguasaan konsep yang lebih tinggi daripada kelas

kontrol. Ketuntasan belajar secara klasikal dari kelas eksperimen mencapai

86,84% dan ketuntasan dari kelas kontrol 41,67 %. Ketuntasan belajar secara

klasikal tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia lebih berhasil diterapkan daripada

penerapan model pembelajaran kooperative dan diskusi kelompok. Dari hasil



104

ketuntasan siswa tersebut sejalan dengan pernyataan Masrukan (2014) bahwa,

model pembelajaran efektif apabila mampu mencapai ketuntasan kelas lebih dari

75%. Selanjutnya berdasarkan analisis uji gain peguasaan konsep siswa yang

diperoleh dari nilai pre-test dan post-test, secara umum antara kelas eksperimen

dan kelas kontrol mengalami peningkatan. Namun peningkatan penguasaan

konsep secara signifikan setelah proses pembelajaran lebih besar kelas

eksperimen daripada kelas kontrol. Dari Tabel 4.4 diperoleh rata-rata gain kelas

eksperimen sebesar 0,78, hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen

mengalami peningkatan penguasaan konsep yang tinggi. Dan rata-rata gain kelas

kontrol sebesar 0,52, hal ini menunjukkan bahwa kelas kontrol mengalami

peningkatan penguasaan konsep dalam kriteria sedang. Hasil analisis tersebut

sejalan dengan pernyataan Munawaroh, et al (2012) bahwa model pembelajaran

dikatakan efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep apabila terdapat

peningkatan dengan kategori sedang dan tinggi, hasil post-test lebih besar atau

sama dengan KKM dan hasil post-test kelas eksperimen lebih baik daripada

kelas kontrol. Dari beberapa hasil analisis di atas, menyimpulkan bahwa

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia efektif untuk

peningkatan penguasaan konsep siswa. Hal tersebut didukung dengan

pernyataan Surianta (2013) bahwa kecanggihan media dapat menjembatani

antara materi yang dipelajari siswa dan situasi nyata karena mampu menyajikan

kan tayangan audiovisual yang menyerupai keadaan nyata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, diantaranya Afifah et al (2013) menunjukkan bahwa penggunaan



105

pendekatan kontekstual dengan media video dapat meningkatkan hasil belajar

siswa kelas XI RPL 1 SMK N 8 Semarang pada semester 2 tahun pelajaran

2012/2013. Selanjutnya sejalan dengan hasil penelitian Suniati et al (2013),

membuktikan bahwa pembelajaran kontekstual berbantuan multimedia interaktif

mampu menghantarkan siswa dalam menurunkan miskonsepsi menjadi lebih

tinggi dibandingkan dengan model pengajaran konvensional, dan juga didukung

dengan hasil penelitian Wahyuni (2011), menyatakan pembelajaran fisika

dengan memanfaatkan multimedia berpengaruh signifikan dalam meningkatkan

pemerolehan belajar. Selain itu, juga sejalan dengan Sutarno (2011)

menunjukkan bahwa penguasaan konsep dan ketrampilan berpikir kritis

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran medan magnet menggunakan online

interactive multimedia secara signifikan tinggi baik dibandingkan dengan

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

4.2.2. Pengembangan Karakter Siswa

Pengembanagan karakter pada penelitian ini melalui pengamatan pada

siswa ketika proses pembelajaran, diskusi, pengerjaan tugas kelompok dan

praktikum. Nilai karakter yang diambil adalah disiplin, jujur, toleransi dan

kreatif. Hasil penilaian karakter siswa dari kelas eksperimen yang menerapkan

model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia akan

dibandingkan dengan nilai karakter siswa dari kelas kontrol yang menerapkan

model pembelajaran kooperative & diskusi kelompok. Hal tersebut didukung

oleh Sadia et al (2013) bahwa model pembelajaran kontekstual diprediksi

berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan karakter siswa dan juga
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Pramesti et al (2014) dengan belajar menggunakan multimedia siswa mampu

belajar mandiri, sehingga diharapkan karakter-karakter positif siswa akan tergali

seperti religius, jujur, disiplin, kerja keras, cerdas, kratif dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui pengembangan karakter siswa, peneliti melakukan

beberapa analisis diantaranya menggunakan uji gain dan analisis secara

deskriptif. Berdasarkan analisis uji gain pengembangan karakter siswa diperoleh

melalui penilaian karakter siswa pada tahap awal dan tahap akhir, secara umum

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol mengalami peningkatan

pengembangan karakter. Namun pengembangan karakter siswa lebih besar

dialami kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Dari Tabel 4.7 diperoleh rata-

rata gain kelas eksperimen sebesar 0,83, hal ini menunjukkan bahwa kelas

eksperimen mengalami pengembangan karakter dalam kriteria tinggi. Dan rata-

rata gain kelas kontrol sebesar 0,14, hal ini menunjukkan bahwa kelas kontrol

mengalami pengembangan karakter dalam kriteria rendah. Selain itu, bila dilihat

dari sisi perhitungan selisih antara rata-rata akhir dan rata-rata awal pada kelas

eksperimen mengalami perubahan / peningkatan pengembangan karakter sebesar

50,28 % dan pada kelas kontrol mengalami perubahan/peningkatan

pengembangan karakter sebesar 8,82 %. Kesimpulannya, baik menggunakan

perhitungan nilai gain atau menggunakan selisih presentase nilai rata-rata akhir

dan awal, menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki nilai peningkatan

pengembangan karakter yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, artinya bahwa

model pembelajaran di kelas eksperimen relative cocok atau efektif digunakan

dalam pengembangan karakter siswa daripada model pembelajaran di kelas
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kontrol. Jadi penerapan pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

relative cocok atau efektif digunakan dalam mengembangkan karakter siswa.

Sedangkan berdasarkan analisis secara deskriptif dari masing-masing

nilai karakter, secara umum setiap nilai karakter lebih mudah diterapkan di kelas

eksperimen daripada kelas kontrol.

a. Nilai karakter disiplin

Hasil penilaian karakter disiplin antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil analisis deskriptif pada Gambar 4.5

menunjukkan nilai karakter disiplin siswa dari kelas ekperimen pada tahap akhir

lebih besar dari kelas kontrol, yaitu degan capaian 98,03% pada kelas

eksperimen dan 61,47% pada kelas kontrol. Rendahnya capaian pada kelas

kontrol disebabkan belum dapat terlaksananya indikator kedua dari nilai disiplin,

hal ini karena dalam indikator kedua mengajak siswa disiplin melalui media

edmodo ketika pengumpulan tugas. Siswa lebih disiplin bila tugas dikirim

melalui sistem edmodo, selain itu disini mengajak siswa untuk berperilaku

konservasi dengan tidak menggunakan banyak kertas. Oleh karena itu model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia cocok untuk

mengembangkan nilai karakter disiplin.

b. Nilai karakter jujur

Berdasarkan Tabel 4.9, indikator pertama dari nilai karater jujur lebih

berhasil dilaksanakan pada kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Hal ini

dikarenakan dalam indikator pertama terdapat rubrik penilaian yang mengajak

siswa berlatih jujur dengan memberikan bukti foto ketika melaksanakan
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observasi langsung mengenai penerapan dari materi yang dipelajari. Dan rubrik

indikator pertama dapat terlaksana jika dalam kelas menerapkan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia. Untuk indikator kedua

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol cukup berhasil melaksanakan.

Kesimpulannya indikator nilai karakter jujur lebih mudah terlaksana di

kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Hal ini ditujukkan seperti Gambar 4.5

bahwa nilai karakter jujur kelas eksperimen sebesar 85,53% dan kelas kontrol

42,90%.

c. Nilai karakter toleransi

Indikator nilai karakter toleransi lebih dapat diterapkan di kelas

eksperimen daripada di kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan pengembangan

karakter toleransi kelas ekperimen 81,58% dan kelas kontrol 50,00%. Nilai

toleransi ini pada intinya mengajak siswa untuk dapat saling membantu antar

teman dalam hal yang bermanfaat, diantaranya bekerjasama dalam membuat

tugas kelompok berupa alat peraga dengan menggunakan barang-barang bekas.

Nilai toleransi tersebut cocok bila diterapkan ke dalam model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia daripada model pembelajaran

kooperative & diskusi kelompok. Hal ini sejalan Irwandi (2013) bahwa

menjadikan kelas sebagai masyarakat belajar adalah salah satu paling penting

yang bisa dilakukan seorang guru, bahkan mungkin lebih penting daripada

praktik-praktik yang digunakan pada aspek-aspek pengajaran yang lebih formal.
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d. Nilai karakter kreatif

Nilai karakter kreatif hanya berhasil dilaksanakan di kelas eksperimen

saja (ditunjukkan pada Gambar 4.5), nilai kreatif ini pada intinya mengajak

siswa berfikir kreatif dengan membuat media sederhana / alat peraga dari bahan

disekitar rumah yang menggambarkan penerapan materi dalam kehidupan

sehari-hari. Pada kelas eksperimen mengalami pengembangan sebesar 88,81 %

dan untuk kelas kontrol 0%

Kesimpulan dari hasil analisis pengembangan nilai karakter dengan uji

gain dan analisis deskriptif, menunjukkan bahwa pengembangan nilai karakter

berhasil dilaksanakan di kelas eksperimen, karena dalam proses

pembelajarannya menerapkan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia, dimana dalam proses pembelajarannya lebih memerankan siswa

daripada guru sehingga siswa mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran

dan mampu membentuk karakter siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Khusniati (2012), bahwa pendidikan karakter yang sangat diperlukan

oleh siswa dapat ditanamkan melalui pembelajaran IPA, salah satunya

menggunakan pendekatan kontekstual, dimana banyak karakter yang dapat

ditumbuhkan dalam kegiatan praktikum, diskusi dan lain sebagainya.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan Patmawati et al (2013), menunjukkan

bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual berbasis karakter yang

digunakan dalam materi segitiga di kelas VII-6 SMP Negeri 3 Banda Aceh level

karakter siswa mengalami peningkatan yaitu berada pada level MB dan MK,

hasil tes seluruh siswa mencapai ketuntasan secara klasikal, dan kemampuan
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guru mengelola pembelajaran berada pada kriteria baik. Selain itu hasil

penelitian yang dilakukan Sadia et al (2013) dapat menguatkan bahwa

pendidikan karakter dapat dikembangkan melalui pemilihan model pembelajaran

sains, salah satunya model pembelajaran kontekstual. Muslih et al (2013)

menunjukkan pembelajaran berbasis media ICT model animasi dapat

meningkatkan karakter religius, jujur, disiplinm cinta tanah air sehingga dapat

mengubah perilaku yang lebih baik dan santun.

4.2.3 Analisis Regresi Pelaksanaan Pembelajaran Kontekstual dengan

Penguasaan Konsep Siswa

Berdasarkan uji regresi antara pelaksanaan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap peningkatan penguasaan

konsep dihasilkan suatu persamaan regresi sebagai berikut Yଵ = 1,23 X +

52,56.. Variabel Y1 menjelaskan hasil penguasaan konsep siswa dan variabel X

menjelaskan pelaksanaan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia. Persamaan tersebut telah diuji keberartian dan linieritasnya.

Berdasarkan uji linieritasnya, diperoleh Fhitung = 1,02 dan Ftabel.=2,67, sehingga

dapat dinyatakan hitungܨ < tabelܨ dan berkesimpulan bahwa persamaan regresi

antara penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

terhadap penguasaan konsep siswa membentuk garis linear. Berdasarkan uji

keberartiannya, diperoleh Fhitung = 9,918 dan Ftabel.=7,39, sehingga dapat

dinyatakan hitungܨ > tabelܨ dan berkesimpulan bahwa koefisien b=1,23 dari

persamaan regresi antara penerapan model pembelajaran kontekstual dengan

teknologi multimedia terhadap penguasaan konsep siswa berarti. Dan untuk uji
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korelasinya mempunyai makna terdapat hubungan antara nilai pelaksanaan

model pembelajaran kontekstual terhadap nilai penguasaan konsep.

Kesimpulan umum dari analisis regresi tahap ini adalah peningkatan

penguasaan konsep siswa dapat terjadi melalui penerapan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia. Dan pelaksanaan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia berpengaruh terhadap penguasaan

konsep siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Saregar et al (2013) adanya

pengaruh pembelajaran kontekstual melalui metode eksperimen dan demonstrasi

diskusi menggunakan multimedia interaktif terhadap aspek belajar kognitif dan

afektif siswa.

4.2.4 Analisis Regresi Pelaksanaan Model Pembelajaran Kontekstual

dengan Pengembangan Karakter Siswa

Berdasarkan uji regresi antara pelaksanaan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap pengembangan karakter

siswa dihasilkan suatu persamaan regresi sebagai berikut Yଶ = 0,53 X + 11,48.

Variabel Y2 menjelaskan hasil pengembangan karakter siswa dan variabel X

menjelaskan pelaksanaan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi

multimedia. Persamaan tersebut talah diuji keberartian dan linieritasnya.

Berdasarkan uji linieritasnya, diperoleh Fhitung = 2,076 dan Ftabel.=2,67, sehingga

dapat dinyatakan hitungܨ < tabelܨ dan berkesimpulan bahwa persamaan regresi

antara penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

terhadap pengembangan karakter siswa membentuk garis linear. Berdasarkan uji

keberartiannya, diperoleh Fhitung = 8,945 dan Ftabel.=7,39, sehingga dapat
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dinyatakan hitungܨ > tabelܨ dan berkesimpulan bahwa koefisien b=0,53 dari

persamaan regresi antara penerapan model pembelajaran kontekstual dengan

teknologi multimedia dan pengembangan karakter siswa berarti. Dan untuk uji

korelasinya mempunyai makna terdapat hubungan antara nilai pelaksanaan

model pembelajaran kontekstual terhadap nilai pengembangan karakter siswa.

Kesimpulan umum dari analisis regresi tahap ini adalah peningkatan

pengembangan karakter siswa dapat terjadi melalui penerapan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia. Dan pelaksanaan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia berpengaruh terhadap

pengembangan karakter siswa. Hal ini sejalan dengan Pramesti et al (2013)

bahwa media game interaktif berbasis pendidikan karakter pada proses

pembelajaran matematika dapat meningkatkan karakter positif siswa.

Nurmeidina (2013) menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang

menerapkan pendekatan kontekstual dapat memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, percaya diri, kerja sama,

kemandirian, kerja keras dan nilai-nilai karakter lainnya.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan :

1. Penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa SMA kelas XI IPA

khususnya pada materi fluida statis. Keefektifan model pembelajaran

kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap penguasaan konsep

ditujukkan dengan diperolehnya hasil uji gain sebesar 0,78 dan uji hipostesi

sebesar 12,570.

2. Penerapan model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia

efektif untuk mengembangkan karakter siswa, dimana dalam proses

pembelajarannya siswa lebih aktif daripada guru. Keefektifan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia terhadap

pengembangan karakter siswa ditujukkan dengan diperolehnya hasil uji gain

sebesar 0,83.

3. Peningkatan penguasaan konsep siswa dapat terjadi melalui penerapan

model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia, ditunjukkan

dengan penerapan model tersebut berpengaruh terhadap penguasaan konsep

siswa dengan diperolehnya persamaan regresi yang linier Y = 1,23 X +

52,56 yang linier dengan koefosien 1,23 yang berarti.

113
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4. Pengembangan karakter siswa dapat terjadi melalui penerapan model

pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia, ditunjukkan dengan

penerapan model tersebut berpengaruh terhadap pengembangan karakter

siswa dengan diperolehnya persamaan regresi yang Y = 0,53 X + 11,48 dan

koefisien 0,53 yang berarti.

Berdasarkan persamaan regresi yang telah didapat dari masing-masing

variabel, model pembelajaran kontekstual dengan teknologi multimedia secara

signifikan lebih berpengaruh terhadap peningkatan penguasaan konsep, karena

diperoleh koefisien b lebih besar yaitu 1,23.

5.2 Saran

1. Selama proses pembelajaran di luar kelas, hendaknya siswa selalu diberi

bimbingan dan arahan sehingga mereka tidak merasa kebingungan dalam

mengerjakan tugas dan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Guru saat menerangkan materi kepada siswa diharapkan menggunakan

suatu media yang komunikatif , baik elektronik maupun non elektronik,

agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan dan siswa

tidak bosan.

3. Pengembangan karakter berhubungan dengan suatu kebiasaan, oleh karena

itu diharapkan untuk mendapatkan hasil pengembangan karakter dalam

dunia pendidikan yang optimal, maka diperlukan kerjasama antara pihak

orang tua dan masyarakat.
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SILABUS MATA PELAJARAN FISIKA (FLUIDA STATIS)

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas /Semester : XI

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

Kompetensi Dasar
Indikator Materi

Pokok
Pembelajaran Penilaian

Alokasi

Waktu

Sumber

Belajar

2.2. Menganalisis

hukum-hukum

yang berhubungan

dengan fluida

statik dan dinamik

serta penerapannya

dalam kehidupan

sehari-hari

1. Menjelaskan

konsep fluida.

2. Mendiskripsikan

konsep massa jenis

pada fluida

3. Menerapkan

konsep tekanan dalam

kehidupan sehari-hari.

4. Memformulasikan

rumus tekanan

5. Menganalisis

konsep tekanan

hidrostatis dalam

kehidupan sehari-hari

6. Menjelaskan

Fluida statik

Hukum

utama

hidrostatis

Hukum

Pascal

Hukum

Archimedes

Mengamati

 Video dan PPT :

- Fenomena air dan

udara mengalir

- Pensil tumpul

dan lancip saat

menekan jari

- Keadaan air saat

dimasukkan pada

gelas berlubang

- Aplikasi hukum

utama hidrostatis

(barometer)

- Aplikasi hukum

Tes

Tes tertulis

pilihan

ganda

(hukum

utama

hidrostatis,

hukum

Archimedes,

hukum

Pascal)

Lembar

Observasi

18 JP

Sumber

 PHYSICS:

Principles

with

Aplication /

Douglas C.

Giancoli – 6th

ed. Pearson

Prentice Hall

 FISIKA 2B

SMA dan MA,

Mikrajuddin

S
ilab

u
s

M
ata

P
elajaran

F
isik

a
(F

lu
ida

S
tatis)
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Kompetensi Dasar
Indikator Materi

Pokok
Pembelajaran Penilaian

Alokasi

Waktu

Sumber

Belajar

konsep tekanan

hidrostatis.

7. Memformulasikan

rumus tekanan

hidrosatis

8. Menganalisis

penerapan hukum

pascal dalam kehidupan

sehari-hari

9. Menjelaskan

konsep hukum pascal.

10. Memformulasikan

rumus hukum pascal

11. Menganalisis

penerapan hukum

Archimedes dalam

kehidupan sehari-hari

12. Menjelaskan

prinsip dari tenggelam,

melayang, dan terapung

13. Mendefinisikan

prinsip gaya angkat

pascal (dongkrak

hidrolik)

- Percobaan pada

benda yang

diukur diudara

dan air

- Simulasi kapal

selam

Menanya

 Mempertanyakan

tentang hukum-

hukum fluida

statik dan

penerapannya

Eksperimen/ explore

 Membuat alat

peraga sistem

hidrolik secara

berkelompok

Asosiasi

 Menerapkan

Cheklist

lembar

pengamatan

Sikap siswa

yang

tercermin

dari nilai

karakter

disiplin,

jujur dan

toleransi

Abdullah,

Esis

 Fisika

terpadu SMA,

Erlangga

 e-dukasi.net

Alat

 Neraca,

beban, gelas

ukur

Bahan

 Garam

 telur

S
ilab

u
s

M
ata

P
elajaran

F
isik

a
(F

lu
ida

S
tatis)
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Kompetensi Dasar
Indikator Materi

Pokok
Pembelajaran Penilaian

Alokasi

Waktu

Sumber

Belajar

14. Memformulasikan

rumus hukum

archimedes

konsep tekanan

hidrostatis, prinsip

hukum

Archimedes dan

hukum Pascall

melalui percobaan

Komunikasi

 Mempresentasikan

penerapan hukum-

hukum fluida

statik (berupa

sistem hidrolik

sederhana)

S
ilab

u
s

M
ata

P
elajaran

F
isik

a
(F

lu
ida

S
tatis)
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Eksperimen (XI IPA 3)

Mata Pelajaran : Fisika

Pokok Bahasan : Fluida Statis

Kelas/Semester : XI / II

Peminatan : M-IPA

Alokasi Waktu : 18 JP

A. Standar Kompetensi

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam

menyelesaikan masalah

B. Kompetensi Dasar

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik serta

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

C. Indikator

1. Menjelaskan konsep fluida.

2. Mendiskripsikan konsep massa jenis pada fluida

3. Menerapkan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Memformulasikan rumus tekanan

5. Menganalisis konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari

6. Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis.

7. Memformulasikan rumus tekanan hidrosatis

8. Menganalisis penerapan hukum pascal dalam kehidupan sehari-hari

9. Menjelaskan konsep hukum pascal.

10. Memformulasikan rumus hukum pascal

11. Menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari

12. Menjelaskan prinsip dari tenggelam, melayang, dan terapung

13. Mendefinisikan prinsip gaya angkat

14. Memformulasikan rumus hukum archimedes
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D. Tujuan

1. Setelah proses diskusi siswa mampu menjelaskan konsep fluida

dengan tepat

2. Setelah proses diskusi bersama siswa mampu mendiskripsikan konsep

massa jenis dengan benar

3. Setelah proses diskusi siswa mendiskripsikan konsep tekanan dalam

kehidupan sehari-hari dengan benar

4. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus tekanan

dengan tepat

5. Setelah proses diskusi siswa mampu menganalisis konsep tekanan

hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar

6. Setelah proses diskusi siswa mampu menjelaskan konsep tekanan

hidrostatis dengan tepat

7. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus tekanan

dengan benar

8. Melalui proses praktikum siswa mampu menganalisis penerapan

hukum pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat

9. Setelah proses diskusi siswa mampu menjelaskan konsep hukum

pascal dengan benar

10. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus hukum

pascal dengan benar

11. Setelah proses diskusi siswa mampu menganalisis penerapan hukum

Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat

12. Melalui proses praktikum siswa mampu menjelaskan prinsip dari

tenggelam, melayang dan terapung dengan tepat

13. Melalui proses praktikum siswa mampu mendefinisikan prinsip gaya

angkat dengan benar

14. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus hukum

Archimedes dengan tepat



126

E. Materi Pembelajaran

Kita telah dikenalkan ada tiga jenis wujud zat, yaitu: zat padat, zat

cair dan gas. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan

sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara

umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak (hidrostatis)

dan fluida bergerak (hidrodinamis). Pada kesempatan ini ditekannkan

membahas tentang fluida statis.

F. Metode Pembelajaran

Pembelajaran Kontekstual dengan Teknologi Multimedia

G. Alat/ Media/ bahan

Alat : Pensil, Neraca, beban, gelas ukur

Bahan : Garam, telur, air

Media : PowerPoint, Video, dan edmodo

Bahan Ajar : FISIKA 2B SMA dan MA, Mikrajuddin Abdullah Esis,

Fisika terpadu SMA Erlangga , e-dukasi.net, Buku Panduan Praktikum

FLUIDA

STATIS

Tekanan Hidrostatis

Hukum Archimedes

Hukum Pokok Hidrostatika

Hukum Pascal

Apa saja yang menyebabkam

terjadinya tekanan hidostatik

Bagaimana bunyi hukum pokok

Hidrostatik, aplikasi dari hukum utama

hidrostatik?

Bagaimana Prinsip hukum pascal dan

apa saja aplikasinya?

Bagaimana Prinsip hukum Arcimedes

dan apa saja aplikasinya?
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H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran

Tahap awal siswa diberikan cerita tentang sesuatu hal yang

berkaitan dengan materi yaitu fluida statis. Selanjutnya siswa dipancing

agarmampu menjelaskan setiap konsep materi yang telah diberikan guru.

Pertemuan 1

Kegiatan Tahap

Pembelajaran

Kontekstual

Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan Bertanya  Membuka pembelajaran di

awali dengan salam,

berdo’a, kabar siswa & guru

dan mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema /

pokok bahasan materi yang

akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan

pembelajaran yang

disampaikan

5 menit

Inti Pemodelan dan

Penilaian

 Siswa melihat gambar dari

PPT dan video mengenai

fluida

 Siswa menyebutkan

beberapa sifat fluida

 Siswa melaksanakan pre tes

70 menit

Penutup Konstruktivisme  Siswa mendapat tugas

mencari aplikasi fluida statis

dalam kehidupan sehari-hari

(tugas dikumpulkan berupa

naskah)

15 menit
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 Siswa diperkenalkan media

edmodo

Pertemuan 2

Kegiatan Tahap

Pembelajaran

Kontekstual

Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan Bertanya  Membuka pembelajaran di

awali dengan salam,

berdo’a, kabar siswa &

guru dan mengecek

presensi

 Siswa mengetahui tema /

pokok bahasan materi

yang akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan

pembelajaran yang

disampaikan

15 menit

Inti Pemodelan,

Masyarakat

Belajar,

Menemukan

 Siswa dibagi menjadi

beberapa kelompok (1

kelompok 5 orang)

 Siswa melihat tayangan di

video dan PPT mengenai

tekanan pada benda padat

dan tekanan pada zat cair

 Siswa diberi lembar

diskusi kelompok

mengenai fenomena yang

telah ditampilkan dari

video dan PPT

60 menit
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 Siswa dapat

mendefinisikan rumus

tekanan hidrostatis

 Siswa dapat menyebutkan

sifat tekanan hidostatis

 Siswa menyebutkan dan

menjelaskan aplikasi dari

hukum utama hidrostatis

 Siswa melihat tayangan

video mengenai aplikasi

dari hukum utama

hidrostatis

 Siswa diberi latihan soal

Penutup Konstruktivisme  Siswa mendapat tugas

observasi langsung untuk

mengetahui prinsip kerja

dari dongkrak hidrolik dan

sistem pengangkat mobil

pada pencuci mobil dan

hasilnya dikirim lewat

edmodo

15 menit



130

Pertemuan 3

Kegiatan Tahap

Pembelajaran

Kontekstual

Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan Bertanya  Membuka pembelajaran di

awali dengan salam, berdo’a,

kabar siswa & guru dan

mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema /

pokok bahasan materi yang

akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan

pembelajaran yang

disampaikan

10 menit

Inti Pemodelan,

Masyarakat

Belajar,

Menemukan

 Siswa mempresentasikan

hasil observasi mengenai

dongkrak hidrolik dan sistem

pengangkat cuci mobil

 Siswa melihat tayangan di

video dan PPT tentang

sistem kerja dongkrak

hidrolik

 Siswa diberi lembar diskusi

kelompok mengenai

fenomena yang telah

ditampilkan dari video dan

PPT (sebelumnya kelompok

sudah dibentuk)

 Siswa dapat mendefinisikan

rumus hukum pascal

70 menit
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 Siswa menyebutkan dan

menjelaskan aplikasi dari

hukum pascal

 Siswa melihat tayangan

video dari aplikasi hukum

pascal

Penutup Penilaian  Siswa mendapat tugas

mendownload materi yang

telah dipelajari dan tugas

membawa bahan pada

pertemuan selanjutnya di

Web Emodo

 Siswa mendapatkan PR

10 menit

Pertemuan 4

Kegiatan Tahap

Pembelajaran

Kontekstual

Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan Bertanya,

Refleksi

 Membuka pembelajaran di

awali dengan salam, berdo’a,

kabar siswa & guru dan

mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema /

pokok bahasan materi yang

akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan

pembelajaran yang

disampaikan

 Guru bertanya mengenai

10 menit
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materi sebeluimnya

Inti Pemodelan,

Bertanya,

Masyarakat

belajar

 Siswa melihat tayangan di

video dan PPT tentang

sistem percobaan prinsip

kapal selam

 Siswa melakukan percobaan

hukum archimedes dengan

menghitung selisih berat

benda diudara dan didalam

fluida

 Siswa melakukan percobaan

sederhana menggunakan

telur dan air garam untuk

mengetahui konsep

melayang, terapung dan

tenggelam

 Siswa mendiskusikan

pertanyaan pada lembar

percobaan

 Siswa dapat mendefinisikan

rumus hukum Archimedes

70 menit
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Penutup Pemodelan  Siswa mendapatkan tugas

membuat media sederhana

10 menit

Pertemuan 5

Kegiatan Tahap

Pembelajaran

Kontekstual

Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan Bertanya,

Refleksi

 Membuka pembelajaran di

awali dengan salam, berdo’a,

kabar siswa & guru dan

mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema /

pokok bahasan materi yang

akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan

pembelajaran yang

disampaikan

 Guru bertanya materi

sebelumnya

10 menit

Inti Masyarakat

Belajar,

Bertanya

 Siswa mempresentasikan

hasil media pembelajaran

yang telah dibuat

70 menit

Penutup Penilaian  Siswa mendapatkan tugas

untuk mempersiapkan pos

test

10 menit



134

Pertemuan 6

Kegiatan Tahap

Pembelajaran

Kontekstual

Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan Bertanya  Membuka pembelajaran di

awali dengan salam,

berdo’a, kabar siswa & guru

dan mengecek presensi

 Siswa memahami tujuan

pembelajaran yang

disampaikan

10 menit

Inti Penilaian  Siswa melaksanakan post tes 70 menit

Penutup Refleksi  Siswa mendapatkan tugas

belajar materi selanjutnya

10 menit

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar

1. Mekanisme dan prosedur

Penilaian dilakukan dari proses dan hasil.

a. Penilaian proses : melalui lembar observasi

b. Penilaian hasil : melalui naskah tes

2. Aspek dan Instrumen penilaian

a. Instrumen penilaian observasi ( a1 )

Menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama berupa nilai

karakter : disiplin, jujur,dan toleransi

b. Instrumen penilaian tes tertulis ( a2 )

Menggunakan hasil post tes

3. Instrumen penilaian terlampir

J. Sumber Referensi : Mikrajuddin Abdullah Esis, Fisika terpadu SMA

Erlangga
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Kelas Kontrol (XI IPA 2)

Mata Pelajaran : Fisika

Kelas/Semester : XI/Dua

Peminatan : M-IPA

Alokasi Waktu : 18 JP

A. Standar Kompetensi

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam

menyelesaikan masalah

B. Kompetensi Dasar

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik serta

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

C. Indikator

1. Menjelaskan konsep fluida.

2. Mendiskripsikan konsep massa jenis pada fluida

3. Menerapkan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Memformulasikan rumus tekanan

5. Menganalisis konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari

6. Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis.

7. Memformulasikan rumus tekanan hidrosatis

8. Menganalisis penerapan hukum pascal dalam kehidupan sehari-hari

9. Menjelaskan konsep hukum pascal.

10. Memformulasikan rumus hukum pascal

11. Menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari

12. Menjelaskan prinsip dari tenggelam, melayang, dan terapung

13. Mendefinisikan prinsip gaya angkat

14. Memformulasikan rumus hukum Archimedes
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D. Tujuan

1. Setelah proses diskusi siswa mampu menjelaskan konsep fluida dengan

tepat

2. Setelah proses diskusi bersama siswa mampu mendiskripsikan konsep

massa jenis dengan benar

3. Setelah proses diskusi siswa mendiskripsikan konsep tekanan dalam

kehidupan sehari-hari dengan benar

4. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus tekanan

dengan tepat

5. Setelah proses diskusi siswa mampu menganalisis konsep tekanan

hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar

6. Setelah proses diskusi siswa mampu menjelaskan konsep tekanan

hidrostatis dengan tepat

7. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus tekanan

dengan benar

8. Setelah proses diskusi siswa mampu menganalisis penerapan hukum

pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat

9. Setelah proses diskusi siswa mampu menjelaskan konsep hukum pascal

dengan benar

10. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus hukum

pascal dengan benar

11. Setelah proses diskusi siswa mampu menganalisis penerapan hukum

Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat

12. Melalui proses praktikum siswa mampu menjelaskan prinsip dari

tenggelam, melayang dan terapung dengan tepat

13. Melalui proses praktikum siswa mampu mendefinisikan prinsip gaya

angkat dengan benar

14. Setelah proses diskusi siswa mampu memformulasikan rumus hukum

Archimedes dengan tepat
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E. Materi Pembelajaran

Kita telah dikenalkan ada tiga jenis wujud zat, yaitu: zat padat, zat cair

dan gas. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit

hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum

dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak (hidrostatis) dan fluida

bergerak (hidrodinamis). Pada kesempatan ini ditekannkan membahas tentang

fluida statis.

F. Metode Pembelajaran

Pembelajaran Kooperative dan diskusi kelompok

G. Alat/ Media/ bahan

Alat : Pensil,

Media : Papan Tulis, Spiodol dan penggaris

Bahan Ajar : FISIKA 2B SMA dan MA, Mikrajuddin Abdullah Esis,

Fisika terpadu SMA Erlangga , e-dukasi.net, Buku Panduan Praktikum

FLUIDA

STATIS

Tekanan Hidrostatis

Hukum Archimedes

Hukum Pokok Hidrostatika

Hukum Pascal

Apa saja yang menyebabkam

terjadinya tekanan hidostatik

Bagaimana bunyi hukum pokok

Hidrostatik, aplikasi dari hukum utama

hidrostatik?

Bagaimana Prinsip hukum pascal dan

apa saja aplikasinya?

Bagaimana Prinsip hukum Arcimedes

dan apa saja aplikasinya?
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H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran

Tahap awal siswa diberikan cerita tentang sesuatu hal yang

berkaitan dengan materi yaitu fluida statis. Selanjutnya siswa dipancing

agarmampu menjelaskan setiap konsep materi yang telah diberikan guru.

Pertemuan 1

Kegiatan Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Membuka pembelajaran di awali dengan

salam, berdo’a, kabar siswa & guru dan

mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema / pokok bahasan

materi yang akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan pembelajaran

yang disampaikan

5 menit

Inti  Siswa mendefinisikan pengertian fluida

setelah memahami penjelasana awal ari

guru

 Siswa menyebutkan beberapa sifat fluida

 Siswa melaksanakan pre tes

70 menit

Penutup  Siswa mendapat tugas mencari aplikasi

fluida statis dalam kehidupan sehari-hari

(tugas dikumpulkan berupa naskah),

tugas untuk berkelompok.

15 menit
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Pertemuan 2

Kegiatan Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Membuka pembelajaran di awali dengan

salam, berdo’a, kabar siswa & guru dan

mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema / pokok bahasan

materi yang akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan pembelajaran

yang disampaikan

15 menit

Inti  Siswa berkelompok bersama anggota

yang sebelumnya sudah dibentuk

 Siswa diminta untuk mempresentasikan

tugas kelompok minggu sebelumnya

 Siswa diberi lembar diskusi kelompok

mengenai materi hukum utama

hidrostatis

 Siswa dapat mendefinisikan rumus

tekanan hidrostatis

 Siswa dapat menyebutkan sifat tekanan

hidostatis

 Siswa menyebutkan dan menjelaskan

aplikasi dari hukum utama hidrostatis

60 menit

Penutup  Siswa mendapat tugas belajar materi

hukum pascal

 Siswa mendapatkan PR

15 menit
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Pertemuan 3

Kegiatan Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Membuka pembelajaran di awali dengan

salam, berdo’a, kabar siswa & guru dan

mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema / pokok bahasan

materi yang akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan pembelajaran

yang disampaikan

10 menit

Inti  Siswa mengerjakan PR kedepan

 Siswa mengerjakan soal diskusi

mengenai materi hukum pascal

 Siswa dapat mendefinisikan rumus

hukum pascal

 Siswa menyebutkan dan menjelaskan

aplikasi dari hukum pascal

70 menit

Penutup  Siswa mendapat tugas mencari materi

tentang hukum archimedes

10 menit
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Pertemuan 4

Kegiatan Deskripsi Alokasi

Waktu

Pendahuluan  Membuka pembelajaran di awali dengan

salam, berdo’a, kabar siswa & guru dan

mengecek presensi

 Siswa mengetahui tema / pokok bahasan

materi yang akan diajarkan

 Siswa memahami tujuan pembelajaran

yang disampaikan

10 menit

Inti  Ada beberapa siswa mempresentasikan

hasil tugas pertemuan sebelumnya yaitu

mengenai hukum Archimedes

 Siswa melakukan percobaan hukum

archimedes

 Siswa mendiskusikan LDS hukum

archimedes

 Siswa dapat mendefinisikan rumus

hukum Archimedes

70 menit

Penutup  Siswa mendapatkan tugas untuk

mempersiapkan post tes

10 menit



142

Pertemuan 5

Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu

Pendahuluan  Membuka pembelajaran di awali

dengan salam, berdo’a, kabar siswa &

guru dan mengecek presensi

 Siswa memahami tujuan pembelajaran

yang disampaikan

10 menit

Inti  Siswa melaksanakan post tes 70 menit

Penutup  Siswa mendapatkan tugas belajar

materi selanjutnya

10 Enit

I.Penilaian Proses dan Hasil Belajar

4. Mekanisme dan prosedur

Penilaian dilakukan dari proses dan hasil.

c. Penilaian proses : melalui lembar observasi

d. Penilaian hasil : melalui naskah tes

5. Aspek dan Instrumen penilaian

c. Instrumen penilaian observasi ( a1 )

Menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama berupa nilai

karakter : disiplin, jujur,dan toleransi

d. Instrumen penilaian tes tertulis ( a2 )

Menggunakan hasil post tes

6. Instrumen penilaian terlampir

7. Hasil Penilaian

J.Sumber Referensi :Mikrajuddin Abdullah Esis, Fisika terpadu SMA

Erlangga,http://e-dukasi.net.
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST

A. Standar Kompetensi

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah

B. Kompetensi Dasar

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Materi Indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total

Hukum Utama

Hidrostatika

15. Menjelaskan konsep fluida. 1 1

16. Mendiskripsikan konsep massa
jenis

3 2 2

17. Menerapkan konsep tekanan dalam

kehidupan sehari-hari.

5 1

18. Memformulasikan rumus tekanan 4 7 2

19. Menganalisis konsep tekanan

hidrostatis dalam kehidupan sehari-

hari

8 6 2

20. Menjelaskan konsep tekanan

hidrostatis.

9,

10,11

3

K
isi-kisi
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re-test

dan
P

ost-test
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21. Memformulasikan rumus tekanan

hidrosatis

12 13,

14,15

4

Hukum Pascal 22. Menganalisis penerapan hukum

pascal dalam kehidupan sehari-hari

20 16 2

23. Menjelaskan konsep hukum pascal 21 19 17 3

24.Memformulasikan rumus hukum

pascal

18 22 2

Hukum

Archimedes

25.Menganalisis penerapan hukum

Archimedes dalam

25 23 24 3

26.Menjelaskan prinsip dari tenggelam,

melayang, dan terapung

27 1

27.Mendefinisikan prinsip gaya angkat 26 28 30 3

28.Memformulasikan rumus hukum

archimedes

29 1

Jumlah 5

(17%)

8

(27%)

7

(23%)

4

(13%)

4

(13%)

2

(7%)

30
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isi-kisi
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re-test

dan
P

ost-test
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Lampiran 5 SOAL TES UJI COBA

Jenjang Pendidikan : SMA / MA

Kelas : XI IPA

Mata Pelajaran : Fisika

Pokok Bahasan : Fluida Statis

Waktu : 60 Menit

N a m a : Hari/ Tgl :

Kelas/ No. Absen : Nilai :

1. Fluida memegang peran penting dalam

aspek kehidupan. Kita meminumnya,

menghirupnya bahkan berenang di

dalamnya. Berikut ini merupakan sifat

dari fluida, kecuali…

a. Mudah berubah bentuk ketika

diberikan gaya.

b. Mudah mengalir.

c. Dapat menempati ruang.

d. Mudah ditemukan.

e. Dapat mengatur keadaan cuaca di

bumi.

2. Berikut ini merupakan hasil pengukuran

massa dan volume beberapa fluida .

No Nama

Fluida

Massa (g) Volume

(cm3)

1. Minyak 270 g 300 cm3

2. Bensin 136 g 200 cm3

3. Air laut 410 g 400 cm3

Dari ketiga jenis fluida di atas, urutan

massa jenis (ρ) fluida dari terkecil 

hingga terbesar adalah…

a. Minyak, bensin, air laut

b. Air laut, Bensin, Minyak.

c. Air laut, Minyak, Bensin.

d. Bensin, Minyak, Air laut

e. Bensin, Air laut, Minyak

3. Jika beberapa fluida yang memiliki

massa jenis (ρ) berbeda dicampur, maka 

massa jenis campuran ߩ) ) fluida

dapat dicari dengan persamaan…

a. ߩ  =
ெభభା ெ మమ

ெ భାெమ

b. ߩ  =
ெభభା ெ మమ

భାమ

c. ߩ  =
ఘభభା ఘమమ

భାమ

d. ߩ  =
ఘభభା ఘమమ

ெభାெమ

e. ߩ  =
ఘభெ భା ఘమெమ

భାమ

4. Bila gaya sebesar F bekerja secara

merata dan tegak lurus pada suatu

permukaan yang luasnya A, maka

tekanan P pada permukaan tersebut

secara matematis …

a. ܲ = ܨ ܣ

b. ܲ =


ி

c. ܲ =
ி
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d. ܲ =
ி

ଶ

e. ܲ =


ଶி

5. Peristiwa berikut ini yang berkaitan

dengan prinsip tekanan, kecuali…

a. Untuk memotong 5 kg daging lebih

mudah menggunakan pisau lancip

dari pada pisau kue tart.

b. Di jalan yang berlumpur, bebek

lebih mudah berjalan dari pada

ayam.

c. Sebatang besi kecil yang

berdiameter 0,1 cm3 lebih mudah

ditusukkan ke dalam sebuah papan

kayu, dari pada menggunakan paku

payung berdiameter 0,05 cm3

d. Bila ujung pensil terkena tangan,

ujung pensil lancip memberikan

sensasi lebih sakit dari pada ujung

pensil tumpul.

e. Orang yang hidup di daerah

bersalju, membuat desain sepatu

saljunya dengan luas alas yang

besar, dengan tujuan untuk

mempermudah berjalan.

6. Pada gambar di bawah ini, agar tanggul

tidak mudah jebol, maka pembuatan

tanggul dibuat seperti pada gambar …

a. b.

c. d.

e.

7. Seseorang yang beratnya 600 N

memakai sepasang sepatu. Luas telapak

sepasang sepatu tersebut yang

menyentuh tanah 400 cm2. Berapa

tekanan sepatu itu pada lantai…

a. 1,5 x 104 Pa

b. 1,4 x 104 Pa

c. 2,5 x 104 Pa

d. 2,4 x 104 Pa

e. 4,5 x 104 Pa

8. Para penyelam yang menyelam di laut

cukup dalam biasanya melengkapi diri

mereka dengan alat penutup telinga,

selain alat bantu pernapasan. Jika

penutup telinga tidak dikenakan, maka

seringkali telinga penyelam berdarah.

Dari peristiwa tersebut, mengapa hal itu

terjadi…

a. Semakin dalam air laut mempunyai

massa jenis lebih besar, sehingga

telinga terasa berat dan berdarah

b. Tekanan zat cair semakin besar bila

kedalaman air bertambah, sehingga

perenang mendapat tekanan dari

sekelilingnya.

c. Kandungan garam air laut berbeda-

beda, jika daya tahan penyelam

buruk seringkali telinga penyelam

berdarah.
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d. Dengan kedalaman air laut

bertambah, memungkinkan hewan

laut masuk kedalam telinga.

e. Pernyataan a, b, c dan d benar

semua.

9. Berikut ini merupakan sifat tekanan

hidrostatis, kecuali…

a. Tekanan akibat adanya massa fluida

yang ada disuatu titik

b. Bergantung pada kedalaman benda

dalam fluida

c. Selalu berarah ke atas

d. Selalu tegak lurus permukaan benda

e. Bergantung pada jenis fluida

10. Suatu fluida terdapat dalam bejana

seperti gambar di bawah ini

Pernyataan yang benar dari gambar di

atas adalah…

a. Tekanan di A = tekanan di B

b. Tekanan di B > tekanan di C

c. Tekanan di C < tekanan di D

d. Tekanan di C < tekanan di B

e. Tekanan di B, C, dan D sama

11. Jika kita melubangi botol dengan

beberapa lubang seperti pada gambar,

bila botol tersebut diisi air dan dengan

posisi botol terbuka, pancaran air paling

besar terjadi pada lubang…

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

12. Tekanan yang dihasilkan fluida pada

dasar gelas seperti gambar dibawah ini,

dapat dinyatakan dengan persamaan…

a. ܲ = ܲ + ℎݒߩ

b. ܲ = ܲ ݃ߩݔ ℎ

c. ܲ = ܲ ݒ݃ߩݔ

d. ܲ = ܲ + ݃ߩ ℎ

e. ܲ = ܲ + ݒ݃ߩ

13. Jika massa jenis air 1000 kg/m3,

maka besarnya tekanan hidrostatis pada

dasar sungai yang memiliki kedalaman

10 m adalah…

a. 10 Pa

b. 100 Pa

c. 1000 Pa

d. 10000 Pa

e. 100000 Pa

14. Manometer pada gambar berikut

diisi dengan air raksa (ρ raksa = 1,36 x

105 Pa). Beda level raksa pada kedua

kaki adalah h =19 cm. Jika tekanan

udara luar 1 x 105 N/m2 dan percepatan

gravitasi = 10 m/s2, tekanan gas di

dalam tangki adalah…

A

DCB
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a. 0,75 x 105 N/m2

b. 1,00 x 105 N/m2

c. 1,22 x 105 N/m2

d. 1,24 x 105 N/m2

e. 1,26 x 105 N/m2

15. Jika tekanan udara di dalam pipa

barometer raksa adalah 0,5 atm (ρ raksa =

1,36 x 105 Pa), maka tinggi kolom

raksa dalam barometer adalah… (Jika

diketahui 1 atm = 1,013 x 105 Pa)

a. 152 cm

b. 76 cm

c. 57 cm

d. 38 cm

e. 19 cm

16. Di dalam sebuah pipa yang berdiri

tegak dengan dasar tertutup dimasukkan

secara berturut-turut air, minyak, dan

fluida x. Tinggi kolom air, minyak, dan

fluida x masing-masing 10 cm, 20 cm

dan 15 cm. Jika diketahui massa jenis

air 1g/cm3; minyak 0,9 g/cm3; dan

fluida x 1,2 1g/cm3, maka tekanan

hidrostatik didasar tabung adalah…

a. 4.508 Pa

b. 3.617 Pa

c. 3.500 Pa

d. 2.400 Pa

e. 1.000 Pa

17. Grafik berikut ini yang menunjukkan

hubungan tekanan hidrostatis dengan

kedalaman adalah…

a. b.

c. d.

e.

18.

Tinggi zat cair B (h2) pada sebuah

bejana berhubungan adalah 4 cm

dengan massa jenis 1.000 kg/m3. Jika

massa jenis zat cair A 800 kg/m3, maka

tinggi zat cair 1 (h1) adalah…

a. 5,0 cm

b. 2,5 cm

c. 1,5 cm

d. 0,5 cm

e. 1,0 cm

19. Tekanan yang diberikan pada zat

akan diteruskan ke segala arah oleh zat

cair itu sama besar. Pernyataan tersebut

sesuai dengan…

Po

Fluida x

Air

Minyak
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a. Hukum utama hidrostatis

b. Hukum Pascal

c. Hukum Boyle

d. Hukum Archimedes

e. Hukum kekekalan energi mekanik

pada fluida

20. Keuntungan utama dari pompa

hidrolik berdasarkan hukum Pascal

adalah…

a. Dengan gaya yang kecil dapat

mengangkat beban yang massanya

kecil

b. Dengan gaya yang kecil dapat

mengangkat beban yang massanya

besar

c. Dengan gaya yang besar dapat

mengangkat beban yang massanya

kecil

d. Dengan gaya yang besar dapat

mengangkat beban yang massanya

tidak terlalu besar

e. Jawaban a, b, c dan d benar semua.

21. Perhatikan bejana berhubungan

dibawah ini!.

Berdasarkan prinsip dari hukum pascal,

persamaan matematis yang sesuai untuk

bejana berhubungan diatas adalah…

a.
ிభ

ிమ
=

మ

భ

b.
ிభ

మ
=

ிమ

భ

c.
ிభ

భ
=

ிమ

మ

d.
ிమ

ிభ
=

భ

మ

e. ଵܨ ଵܣݔ = ଶܨ ଶܣݔ

22. Sebuah dongkrak akan digunakan

untuk mengangkat beban sebesar 6000

N. Dongkrak tersebut mempunyai luas

pengisap besar dengan luas 60 cm2.

Tabel. Gaya tekan dan Luas penghisap kecil

pada dongkrak

No Gaya (N) Luas penghisap

kecil (m2)

1 1000 10

2 1800 12

3 1500 15

4 1000 18

Dari tabel di atas, gaya tekan dan

luas pehisap kecil mana saja yang tepat

digunakan untuk mengangkat beban

tersebut…

a. 1,2, dan 3

b. 1,3, dan 4

c. 1 dan 3

d. 1 dan 2

e. 1, 2, 3, dan 4

23. Kapal dan paku merupakan benda

yang sama-sama terbuat dari logam.

Namun kapal yang ukurannya jauh

lebih besar dibanding paku dapat
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terapung sedangkan paku yang

ukurannya jauh lebih kecil tenggelam di

air. Mengapa hal tersebut terjadi…

a. Karena berat paku lebih besar

dibandingkan berat kapal

b. Karena berat kapal lebih ringan

daripada paku

c. Massa jenis kapal lebih kecil

dibandingkan paku

d. Gaya ke atas yang dialami paku lebih

kecil dibandingkan kapal

e. Massa jenis paku lebih kecil

daripada massa jenis kapal

24. Perhatikan gambar di bawah ini

Agar kapal selambisa berada dalam

keadaan melayang maka hal yang harus

dilakukan yaitu…

a. Mengubah bentuk kapal selam

b. Mengubah massa kapal selam

c. Mengatur banyaknya air atau udara

dalam kapal selam

d. Memenuhi seluruh kapal selam

dengan air

e. Mengubah banyak orang di kapal

25. Pakaian penyelam di dasar laut

dibuat dari bahan tebal dan kuat agar…

a. Mudah bergerak saat di dalam air

b. Tidak mudah tenggelam

c. Tahan terhadap tekanan air

d. Tahan dari terjangan ombak

e. Tahan dari kandungan garam laut

26. Perhatikan gambar dibawah ini.

Apabila saat diukur berat batu di

udara (WU) dan saat di dalam fluida

(Wf), berapa gaya angkat yang dialami

batu tersebut…

a. ܨ = ܹ௨ + ܹ

b. ܨ = ܹ௨ − ܹ

c. ܨ = 2ܹ௨ + ܹ

d. ܨ = ܹ − ܹ௨

e. ܨ = 2ܹ − ܹ௨

27. Sebuah benda dapat melayang di

dalam suatu zat cair jika…

a. Berat zat cair yang di pindahkan

sama dengan gaya Archimedes

b. Berat benda sama dengan gaya ke

atas
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c. Voleme zat cair yang dipindahkan

sama dengan volume benda

d. Massa jenis benda kurang dari massa

jenis zat cair

e. Besar gaya Archimedes sama dengan

gaya keatas

28. Berat sebuah benda ditimbang

dengan neraca pegas. Pada saat benda

menggantung bebas di udara, berat

benda adalah 2 N. Namun, ketika benda

dicelupkan ke dalam air maka pmbaca

neraca adalah 1,5 N. Jika diketahui

massa jenis air 1 g/cm3, berapakah

volume benda…

a. 5,0 x 10-5 m3

b. 2,5 x 10-5 m3

c. 3,5 x 10-5 m3

d. 4,5 x 10-5 m3

e. 5,5 x 10-5 m3

29. Gambar di bawah menunjukkan

sebuah benda terapung pada zat cair

yang massa jenisnya 1200 kg/m3. Bila

diketahui bagian yang muncul

dipermukaan air adalah adalah 1/5

bagian dari benda, massa jenis benda

tersebut adalah…

a. 600 kg/m3

b. 960 kg/m3

c. 1000 kg/m3

d. 1200 kg/m3

e. 1600 kg/m3

30. Grafik dibawah ini yang menunjukkan

hubungan antara gaya ke atas dengan

kedalaman benda adalah…

a.

b.

c.

d.

e.
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Lampiran 6

REKAPITULASI ANALISIS DATA PERHITUNGAN VALIDITAS, DAYA PEMBEDA, TINGKAT KESUKARAN, DAN

RELIABILITAS SOAL UJI COBA

Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Validitas

r hit

0.40412

7

0.50863

3

0.36777

9

-

0.17601

4

0.53933

4

0.38156

4

0.42539

9

0.45044

9

0.50011

8

0.37487

1

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

validitas VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID

Daya

Pembeda D 0.4

0.46666

7

0.33333

3

-

0.06666

7 0.4 0.4

0.33333

3

0.53333

3

0.46666

7

0.26666

7

Ket

CUKU

P BAIK CUKUP BURUK CUKUP CUKUP CUKUP BAIK BAIK CUKUP

Tingkat

Kesukara

n

Jmlh

Betul 8 16 11 29 20 17 13 18 13 18

P

0.26666

7

0.53333

3

0.36666

7

0.96666

7

0.66666

7

0.56666

7

0.43333

3 0.6

0.43333

3 0.6

Ket

SUKA

R

SEDAN

G

SEDAN

G

MUDA

H

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

Taksonomi Bloom C2 C5 C1 C1 C4 C6 C3 C3 C2 C2

Keterangan PAKAI PAKAI PAKAI BUANG PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI

Nomor Soal 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Validitas

r hit

0.36887

8

0.21411

1

-

0.011001

0.40056

1

0.43320

3

0.39000

6

0.44989

8

0.38136

2

-

0.014513

-

0.225195

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

R
ekap

itu
lasi

A
nalisis
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oal
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52
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validitas VALID TIDAK TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK TIDAK

Daya

Pembeda D

0.26666

7 0.2

-

0.133333

0.33333

3 0.2 0.2 0.4

0.33333

3 0 -0.2

Ket CUKUP JELEK BURUK CUKUP JELEK JELEK CUKUP CUKUP JELEK BURUK

Tingkat

Kesukara

n

JmlhBet

ul 26 11 29 19 24 3 22 21 8 25

P

0.86666

7

0.36666

7 0.966667

0.63333

3 0.8 0.1

0.73333

3 0.7 0.266667 0.833333

Ket

MUDA

H

SEDAN

G

MUDA

H

SEDAN

G

MUDA

H SUKAR

MUDA

H

SEDAN

G SUKAR

MUDA

H

Taksonomi Bloom C2 C1 C3 C3 C3 C5 C5 C3 C2 C2

Keterangan PAKAI BUANG BUANG PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI BUANG BUANG

Nomor Soal 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Validitas r hit 0.46079 0.41469
0.12489

2 0.365203
0.15401

2 0.45039 0.41065
0.47026

1 0.55218 0.52135
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361
validita

s VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID
Daya

Pembeda D 0.4
0.26666

7
0.06666

7 0.2 0
0.33333

3 0.33333 0.4 0.46667 0.4

Ket CUKUP CUKUP JELEK JELEK JELEK CUKUP CUKUP CUKUP BAIK
CUKU

P
Tingkat

Kesukara
n

Jmlh

Betul 20 24 23 21 29 25 25 25 11 8
P 0.666667 0.8 0.76666 0.7 0.96666 0.83333 0.83333 0.83333 0.36667 0.26667

R
ek

apitulasi
A

n
alisis

S
oal

U
ji

C
o

b
a

15
3
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7 7 3 3

Ket
SEDAN

G
MUDA

H
MUDA

H
SEDAN

G
MUDA

H
MUDA

H
MUDA

H
MUDA

H
SEDAN

G
SUKA

R
Taksonomi Bloom C1 C4 C4 C6 C2 C1 C2 C3 C4 C5
Keterangan PAKAI PAKAI BUANG PAKAI BUANG PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI

Reliabilitas r11 0.4913

rtabel 0.361

Taksonomi

Bloom

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Jumlah dan

Presentase

5 (17 %) 8 (27 %) 7 (23 %) 4 (13 %) 4 (13 %) 2 (7 %)

R
ekap

itu
lasi

A
nalisis

S
oal

U
ji

C
o

ba
15

4
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Lampiran 7 SOAL PRE TEST AND POST TEST

Jenjang Pendidikan : SMA / MA

Kelas : XI IPA

Mata Pelajaran : Fisika

Pokok Bahasan : Fluida Statis

Waktu : 45 Menit

N a m a : Hari/ Tgl :

Kelas/ No. Absen : Nilai :

1. Fluida memegang peran penting dalam

aspek kehidupan. Kita meminumnya,

menghirupnya bahkan berenang di

dalamnya. Berikut ini merupakan sifat

dari fluida, kecuali…

a. Mudah berubah bentuk ketika

diberikan gaya.

b. Mudah mengalir.

c. Dapat menempati ruang.

d. Mudah ditemukan.

e. Dapat mengatur keadaan cuaca di

bumi.

2. Berikut ini merupakan hasil pengukuran

massa dan volume beberapa fluida .

No Nama

Fluida

Massa (g) Volume

(cm3)

1. Minyak 270 g 300 cm3

2. Bensin 136 g 200 cm3

3. Air laut 410 g 400 cm3

Dari ketiga jenis fluida di atas, urutan

massa jenis (ρ) fluida dari terkecil 

hingga terbesar adalah…

a. Minyak, bensin, air laut

b. Air laut, Bensin, Minyak.

c. Air laut, Minyak, Bensin.

d. Bensin, Minyak, Air laut

e. Bensin, Air laut, Minyak

3. Jika beberapa fluida yang memiliki

massa jenis (ρ) berbeda dicampur, maka 

massa jenis campuran ߩ) ) fluida

dapat dicari dengan persamaan…

a. ߩ  =
ெభభା ெ మమ

ெ భାெమ

b. ߩ  =
ெభభା ெ మమ

భାమ

c. ߩ  =
ఘభభା ఘమమ

భାమ

d. ߩ  =
ఘభభା ఘమమ

ெభାெమ

e. ߩ  =
ఘభெ భା ఘమெమ

భାమ

4. Peristiwa berikut ini yang berkaitan

dengan prinsip tekanan, kecuali…

a. Untuk memotong 5 kg daging lebih

mudah menggunakan pisau lancip

dari pada pisau kue tart.

b. Di jalan yang berlumpur, bebek lebih

mudah berjalan dari pada ayam.

c. Sebatang besi kecil yang berdiameter

0,1 cm3 lebih mudah ditusukkan ke
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dalam sebuah papan kayu, dari pada

menggunakan paku payung

berdiameter 0,05 cm3

d. Bila ujung pensil terkena tangan,

ujung pensil lancip memberikan

sensasi lebih sakit dari pada ujung

pensil tumpul.

e. Orang yang hidup di daerah bersalju,

membuat desain sepatu saljunya

dengan luas alas yang besar, dengan

tujuan untuk mempermudah berjalan.

5. Pada gambar di bawah ini, agar tanggul

tidak mudah jebol, maka pembuatan

tanggul dibuat seperti pada gambar …

a. b.

c. d.

e.

6. Seseorang yang beratnya 600 N

memakai sepasang sepatu. Luas telapak

sepasang sepatu tersebut yang

menyentuh tanah 400 cm2. Berapa

tekanan sepatu itu pada lantai…

a. 1,5 x 104 Pa

b. 1,4 x 104 Pa

c. 2,5 x 104 Pa

d. 2,4 x 104 Pa

e. 4,5 x 104 Pa

7. Para penyelam yang menyelam di laut

cukup dalam biasanya melengkapi diri

mereka dengan alat penutup telinga,

selain alat bantu pernapasan. Jika

penutup telinga tidak dikenakan, maka

seringkali telinga penyelam berdarah.

Dari peristiwa tersebut, mengapa hal itu

terjadi…

a. Semakin dalam air laut mempunyai

massa jenis lebih besar, sehingga

telinga terasa berat dan berdarah

b. Tekanan zat cair semakin besar bila

kedalaman air bertambah, sehingga

perenang mendapat tekanan dari

sekelilingnya.

c. Kandungan garam air laut berbeda-

beda, jika daya tahan penyelam

buruk seringkali telinga penyelam

berdarah.

d. Dengan kedalaman air laut

bertambah, memungkinkan hewan

laut masuk kedalam telinga.

e. Pernyataan a, b, c dan d benar

semua.

8. Berikut ini merupakan sifat tekanan

hidrostatis, kecuali…

a. Tekanan akibat adanya massa fluida

yang ada disuatu titik

b. Bergantung pada kedalaman benda

dalam fluida

c. Selalu berarah ke atas
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d. Selalu tegak lurus permukaan benda

e. Bergantung pada jenis fluida

9. Suatu fluida terdapat dalam bejana

seperti gambar di bawah ini

Pernyataan yang benar dari gambar di

atas adalah…

a. Tekanan di A = tekanan di B

b. Tekanan di B > tekanan di C

c. Tekanan di C < tekanan di D

d. Tekanan di C < tekanan di B

e. Tekanan di B, C, dan D sama

10. Jika kita melubangi botol dengan

beberapa lubang seperti pada gambar,

bila botol tersebut diisi air dan dengan

posisi botol terbuka, pancaran air paling

besar terjadi pada lubang…

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

11. Tekanan yang dihasilkan fluida pada

dasar gelas seperti gambar dibawah

ini, dapat dinyatakan dengan

persamaan…

a. ܲ = ܲ + ℎݒߩ

b. ܲ = ܲ ݃ߩݔ ℎ

c. ܲ = ܲ ݒ݃ߩݔ

d. ܲ = ܲ + ݃ߩ ℎ

e. ܲ = ܲ + ݒ݃ߩ

12. Manometer pada gambar berikut

diisi dengan air raksa (ρ raksa = 1,36 x

104 kg/m3). Beda level raksa pada kedua

kaki adalah h =19 cm. Jika tekanan

udara luar 1 x 105 N/m2 dan percepatan

gravitasi = 10 m/s2, tekanan gas di

dalam tangki adalah…

a. 0,75 x 105 N/m2

b. 1,00 x 105 N/m2

c. 1,22 x 105 N/m2

d. 1,24 x 105 N/m2

e. 1,26 x 105 N/m2

13. Jika tekanan udara di dalam pipa

barometer raksa adalah 0,5 atm (ρ raksa =

1,36 x 104 kg/m3), maka tinggi kolom

raksa dalam barometer adalah… (Jika

diketahui 1 atm = 1,013 x 105 Pa)

a. 152 cm

b. 76 cm

c. 57 cm

d. 38 cm

e. 19 cm

14. Di dalam sebuah tabung pipa yang

berdiri tegak dengan dasar tertutup

dimasukkan secara berturut-turut air,

Po

A

DCB
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minyak, dan fluida x. Tinggi kolom air,

bensin, dan fluida x masing-masing 10

cm, 20 cm dan 15 cm.

Jika diketahui massa jenis

air 1g/cm3; bensin 0,68 g/cm3;

dan fluida x 0,9 g/cm3, maka

tekanan hidrostatik didasar

tabung pipa adalah…

a. 4.508 Pa

b. 3.617 Pa

c. 3.708 Pa

d. 2.400 Pa

e. 1.000 Pa

15. Grafik berikut ini yang menunjukkan

hubungan tekanan hidrostatis dengan

kedalaman adalah…

a. b.

c. d.

e.

16.

Tinggi zat cair B (h2) pada sebuah

bejana berhubungan adalah 4 cm

dengan massa jenis 1.000 kg/m3. Jika

massa jenis zat cair A 800 kg/m3, maka

tinggi zat cair 1 (h1) adalah…

a. 5,0 cm

b. 2,5 cm

c. 1,5 cm

d. 0,5 cm

e. 1,0 cm

17. Perhatikan bejana berhubungan

dibawah ini!.

Berdasarkan prinsip dari hukum pascal,

persamaan matematis yang sesuai untuk

bejana berhubungan diatas adalah…

a.
ிభ

ிమ
=

మ

భ

b.
ிభ

మ
=

ிమ

భ

c.
ிభ

భ
=

ிమ

మ

d.
ிమ

ிభ
=

భ

మ

e. ଵܨ ଵܣݔ = ଶܨ ଶܣݔ

18. Sebuah dongkrak akan digunakan untuk

mengangkat beban sebesar 6000 N.

Dongkrak tersebut mempunyai luas

pengisap besar dengan luas 60 cm2.

Tabel. Gaya tekan dan Luas penghisap kecil

pada dongkrak

No Gaya (N) Luas penghisap

kecil (m2)

1 1000 10

2 1800 12

3 1500 15

4 1000 18

A
ir

Flu
id

a
X

B
e

n
sin

172
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Dari tabel di atas, gaya tekan dan

luas pehisap kecil mana saja yang tepat

digunakan untuk mengangkat beban

tersebut…

a. 1,2, dan 3

b. 1,3, dan 4

c. 1 dan 3

d. 1 dan 2

e. 1, 2, 3, dan 4

19. Kapal dan paku merupakan benda

yang sama-sama terbuat dari logam.

Namun kapal yang ukurannya jauh

lebih besar dibanding paku dapat

terapung sedangkan paku yang

ukurannya jauh lebih kecil tenggelam di

air. Mengapa hal tersebut terjadi…

a. Karena berat paku lebih besar

dibandingkan berat kapal

b. Karena berat kapal lebih ringan

daripada paku

c. Massa jenis dari volume total

kapal lebih kecil dibandingkan

paku

d. Gaya ke atas yang dialami paku

lebih kecil dibandingkan kapal

e. Massa jenis paku lebih kecil

daripada massa jenis kapal

20. Perhatikan gambar di bawah ini

Agar kapal selambisa berada dalam

keadaan melayang maka hal yang harus

dilakukan yaitu…

a. Mengubah bentuk kapal selam

b. Mengubah massa kapal selam

c. Mengatur banyaknya air atau

udara dalam kapal selam

d. Memenuhi seluruh kapal selam

dengan air

e. Mengubah banyak orang di kapal

21. Perhatikan gambar dibawah ini.

Apabila saat diukur berat batu di

udara (WU) dan saat di dalam fluida

(Wf), berapa gaya angkat yang dialami

batu tersebut…

a. ܨ = ܹ௨ + ܹ

b. ܨ = ܹ௨ − ܹ

c. ܨ = 2ܹ௨ + ܹ

d. ܨ = ܹ − ܹ௨

e. ܨ = 2ܹ − ܹ௨

22. Sebuah benda dapat melayang di dalam

suatu zat cair jika…

a. Berat zat cair yang di pindahkan

sama dengan gaya Archimedes

b. Berat benda sama dengan gaya

ke atas
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c. Voleme zat cair yang

dipindahkan sama dengan

volume benda

d. Massa jenis benda kurang dari

massa jenis zat cair

e. Besar gaya Archimedes sama

dengan gaya keatas

23. Berat sebuah benda ditimbang dengan

neraca pegas. Pada saat benda

menggantung bebas di udara, berat

benda adalah 2 N. Namun, ketika benda

dicelupkan ke dalam air maka pmbaca

neraca adalah 1,5 N. Jika diketahui

massa jenis air 1 g/cm3, berapakah

volume benda…

a. 5,0 x 10-5 m3

b. 2,5 x 10-5 m3

c. 3,5 x 10-5 m3

d. 4,5 x 10-5 m3

e. 5,5 x 10-5 m3

24. Gambar di bawah menunjukkan sebuah

benda terapung pada zat cair yang

massa jenisnya 1200 kg/m3. Bila

diketahui bagian yang muncul

dipermukaan air adalah adalah 1/5

bagian dari benda, massa jenis benda

tersebut adalah…

a. 600 kg/m3

b. 960 kg/m3

c. 1000 kg/m3

d. 1200 kg/m3

e. 1600 kg/m3

25. Grafik dibawah ini yang menunjukkan

hubungan antara gaya ke atas dengan

kedalaman benda adalah…

a. b.

c. d.

e.
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KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST

Soal Jawaban

1. Fluida memegang peran penting dalam aspek kehidupan. Kita
meminumnya, menghirupnya bahkan berenang di dalamnya. Berikut ini
merupakan sifat dari fluida, kecuali…
a. Mudah berubah bentuk ketika diberikan gaya.
b. Mudah mengalir.
c. Dapat menempati ruang.
d. Mudah ditemukan.
e. Dapat mengatur keadaan cuaca di bumi.

d. Mudah ditemukan

Alasanya karena fluida terdiri dari zat cair dan

gas, keduanya memiliki kesamaan sifat

diantaranya mudah berubah bentuk ketika diberi

gaya, mudah mengalir, menempati suatu ruang &

dapat mengatur keadaan cuaca dibumi seperti

adanya hujan, angin dan sebagainya.

2. Berikut ini merupakan hasil pengukuran massa dan volume beberapa
fluida .

No Nama

Fluida

Massa (g) Volume

(cm3)

1. Minyak 270 g 300 cm3

2. Bensin 136 g 200 cm3

3. Air laut 410 g 400 cm3

Dari ketiga jenis fluida di atas, urutan massa jenis (ρ) fluida dari terkecil 

hingga terbesar adalah…

a. Minyak, bensin, air laut
b. Air laut, Bensin, Minyak.
c. Air laut, Minyak, Bensin.
d. Bensin, Minyak, Air laut
e. Bensin, Air laut, Minyak

d. Bensin, Minyak, Air Laut

Alasannya massa jenis bensin (0,68 g/ cm3) <

massa jenis Minyak (0,9 g/ cm3) < massa jenis

Air laut (1,025 g/ cm3)

L
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n
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3. Jika beberapa fluida yang memiliki massa jenis (ρ) berbeda dicampur, maka 
massa jenis campuran ߩ) ) fluida dapat dicari dengan persamaan…

a. ߩ  =
ெ భభା ெ మమ

ெ భାெ మ

b. ߩ  =
ெ భభା ெ మమ

భାమ

c. ߩ  =
ఘభభା ఘమమ

భାమ

d. ߩ  =
ఘభభା ఘమమ

ெ భାெ మ

e. ߩ  =
ఘభெ భା ఘమெ మ

భାమ

c. ߩ  =
ఘభభା ఘమమ

భାమ

Alasanya untuk mencari massa jenis campuran

dari beberapa fluida yang memiliki massa jenis

berbeda dicampur, maka massa jenis campuran

fluida merupakan nilai rata-rata dari massa jenis

fluida-fluida tersebut. Selain itu dapat dibuktikan

dengan cara penguaraian satuan dari jawaban

point c.

4. Peristiwa berikut ini yang berkaitan dengan prinsip tekanan, kecuali…
a. Untuk memotong 5 kg daging lebih mudah menggunakan pisau lancip dari

pada pisau kue tart.
b. Di jalan yang berlumpur, bebek lebih mudah berjalan dari pada ayam.
c. Sebatang besi kecil yang berdiameter 0,1 cm3 lebih mudah ditusukkan ke

dalam sebuah papan kayu, dari pada menggunakan paku payung
berdiameter 0,05 cm3

d. Bila ujung pensil terkena tangan, ujung pensil lancip memberikan sensasi
lebih sakit dari pada ujung pensil tumpul.

e. Orang yang hidup di daerah bersalju, membuat desain sepatu saljunya
dengan luas alas yang besar, dengan tujuan untuk mempermudah
berjalan.

c. Sebatang besi kecil yang berdiameter 0,1 cm3

lebih mudah ditusukkan ke dalam sebuah papan

kayu, dari pada menggunakan paku payung

berdiameter 0,05 cm3

Alasanya paku payung yang berdiameter 0,05 cm3

lebih mudah ditusukkan pada papan kayu

daripada paku berdiameter 0,1 cm3, karena paku

mempunyai diameter 0,05 cm3 (luas alas kecil),

sehingga mampu memberikan tekanan yang lebih

besar.

5. Pada gambar di bawah ini, agar tanggul tidak mudah jebol, maka pembuatan
tanggul dibuat seperti pada gambar …
a. b. e.

c. d.

b.

Alasanya dengan adanya bidag miring akan

mengurangi tekanan yang ditimbulkan air karena

mempu mempersempit luas permukaan yang

1
62
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menimbulkan tekanan.

6. Seseorang yang beratnya 600 N memakai sepasang sepatu. Luas telapak
sepasang sepatu tersebut yang menyentuh tanah 400 cm2. Berapa tekanan
sepatu itu pada lantai…

a. 1,5 x 104 Pa
b. 1,4 x 104 Pa
c. 2,5 x 104 Pa
d. 2,4 x 104 Pa
e. 4,5 x 104 Pa

a. 1,5 x 104 Pa

ܲ =
ܨ

ܣ
=

600 ܰ

0,04 ݉ ଶ
= 15000 ܰ ݉ ଶ/

7. Para penyelam yang menyelam di laut cukup dalam biasanya melengkapi diri
mereka dengan alat penutup telinga, selain alat bantu pernapasan. Jika
penutup telinga tidak dikenakan, maka seringkali telinga penyelam berdarah.
Dari peristiwa tersebut, mengapa hal itu terjadi…

a. Semakin dalam air laut mempunyai massa jenis lebih besar, sehingga
telinga terasa berat dan berdarah

b. Tekanan zat cair semakin besar bila kedalaman air bertambah, sehingga
perenang mendapat tekanan dari sekelilingnya.

c. Kandungan garam air laut berbeda-beda, jika daya tahan penyelam buruk
seringkali telinga penyelam berdarah.

d. Dengan kedalaman air laut bertambah, memungkinkan hewan laut masuk
kedalam telinga.

e. Pernyataan a, b, c dan d benar semua.

b. Tekanan zat cair semakin besar bila kedalaman

air bertambah, sehingga perenang mendapat

tekanan dari sekelilingnya.

Alasannya karena semakin besar kedalam air laut,

maka tekanan dalam laut tersebut semakin besar

pula. Seorang perenang yang tidak menggunakan

alat penyelam lengkap, dikhawatirkan telinganya

akan berdarah, karena tekanan tersebut

mendorong bagian dalam rongga telingga

sehingga timbul pendarahan pada telinga.

8. Berikut ini merupakan sifat tekanan hidrostatis, kecuali…
a. Tekanan akibat adanya massa fluida yang ada disuatu titik
b. Bergantung pada kedalaman benda dalam fluida
c. Selalu berarah ke atas
d. Selalu tegak lurus permukaan benda

c.Selalu berarah ke atas

Alasanya tekanan fluida yang diberikan pada

suatu benda akan selalu berarah tegak lurus dari

1
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e. Bergantung pada jenis fluida permukaan benda.

9. Suatu fluida terdapat dalam bejana seperti gambar di bawah ini

Pernyataan yang benar dari gambar di atas adalah…

a. Tekanan di A = tekanan di B
b. Tekanan di B > tekanan di C
c. Tekanan di C < tekanan di D
d. Tekanan di C < tekanan di B
e. Tekanan di B, C, dan D sama

e.Tekanan di B, C dan D sama

Alasanya : karena terletak pada kedalaman yang

sama sehingga tekanan pada ketiga titik tersebut

sama

10. Jika kita melubangi botol dengan beberapa lubang seperti pada gambar,
bila botol tersebut diisi air dan dengan posisi botol terbuka, pancaran air
paling besar terjadi pada lubang…

a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

e.E

Alasanya pada titik E mempunyai kedalaman

yang paling besar, sehingga tekanan tekanan pada

titik E juga besar, yang ditunjukkan dengan

pancaran air paling jauh.

A

DCB
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11. Tekanan yang dihasilkan fluida pada dasar gelas seperti gambar dibawah
ini, dapat dinyatakan dengan persamaan…
a. ܲ = ܲ + ℎݒߩ
b. ܲ = ܲ ݃ߩݔ ℎ
c. ܲ = ܲ ݒ݃ߩݔ
d. ܲ = ܲ + ݃ߩ ℎ
e. ܲ = ܲ + ݒ݃ߩ

d. ܲ = ܲ + ݃ߩ ℎ

Tekanan total pada dasar gelas berasal dari

penjumlahan tekanan dari atmosfer dan tekanan

fluida itu sendiri.

12. Manometer pada gambar berikut diisi dengan air raksa (ρ raksa = 1,36 x
104 kg/m3). Beda level raksa pada kedua kaki adalah h =19 cm. Jika tekanan
udara luar 1 x 105 N/m2 dan percepatan gravitasi = 10 m/s2, tekanan gas di
dalam tangki adalah…

a. 0,75 x 105 N/m2

b. 1,00 x 105 N/m2

c. 1,22 x 105 N/m2

d. 1,24 x 105 N/m2

e. 1,26 x 105 N/m2

e.1,26 X 105 N/m2

௧ܲ௧= ܲ + ܲ

௧ܲ௧

= ൬110ݔହ
ܰ

݉ ଶ
൰

+ ൬1,36 10ସݔ
݇݃

݉ ଷ
. 10

݉

ଶݏ
. 0,19 ݉൰

௧ܲ௧= 1,26
ே

 మ

13. Jika tekanan udara di dalam pipa barometer raksa adalah 0,5 atm (ρ raksa =
1,36 x 104 kg/m3), maka tinggi kolom raksa dalam barometer adalah…
(Jika diketahui 1 atm = 1,013 x 105 Pa)
a. 152 cm
b. 76 cm
c. 57 cm

d.38 m

ܲ = 0,5 ݉ܽݐ = 0,506 10ହܲܽݔ

ℎ =


ఘ 
=

,ହ௫ଵఱ

ଵ,ଷ௫ଵర
ೖ

 య .ଽ,଼


ೞమ

= 0,38 ݉ = 38 ܿ݉
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d. 38 cm
e. 19 cm

14. Di dalam sebuah tabung pipa yang berdiri tegak dengan dasar tertutup
dimasukkan secara berturut-turut air, minyak, dan fluida x. Tinggi kolom air,
bensin, dan fluida x masing-masing 10 cm, 20 cm dan 15 cm.

Jika diketahui massa jenis air 1g/cm3; bensin 0,68 g/cm3; dan

fluida x 0,9 g/cm3, maka tekanan hidrostatik didasar tabung pipa

adalah…

a. 4.508 Pa
b. 3.617 Pa
c. 3.708 Pa
d. 2.400 Pa
e. 1.000 Pa

ߩ  =
ଵߩ ଵܸ + ଶߩ ଶܸ + ଷߩ ଷܸ

ଵܸ + ଶܸ + ଷܸ

ߩ  =
37 ܣ

45 ܣ
݃
ܿ݉ ଷൗ

ߩ  = 0,82 . 10ଷ
݇݃

݉ ଷൗ

ܲ = ߩ .݃.ℎ

ܲ = 0,82 . 10ଷ
݇݃

݉ ଷൗ .10݉ ଶൗݏ . 45݉

= 3617 ܲܽ

15. Grafik berikut ini yang menunjukkan hubungan tekanan hidrostatis
dengan kedalaman adalah…

a. b. e.

c.

Karena tekanan hidrostatis berbanding lurus

A
ir

Flu
id

a
X

B
e
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sin

1
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c. d.

dengan kedalaman suatu fluida, jadi grafik yang

dihasilkan berbentuk linier

16. Tinggi zat cair B (h2) pada sebuah bejana berhubungan adalah 4 cm dengan
massa jenis 1.000 kg/m3. Jika massa jenis zat cair A 800 kg/m3, maka tinggi
zat cair 1 (h1) adalah…

a. 5,0 cm
b. 2,5 cm
c. 1,5 cm
d. 0,5 cm
e. 1,0 cm

a.5,0 cm

݃.ଵߩ ℎଵ = ݃.ଶߩ ℎଶ

ℎଵ =

1000
݇݃

݉ ଷൗ . 0,04݉

800
݇݃

݉ ଷൗ
= 0,05 ݉ = 5 ܿ݉

17. Perhatikan bejana berhubungan dibawah ini!

Berdasarkan prinsip dari hukum pascal, persamaan matematis yang sesuai

untuk bejana berhubungan diatas adalah…

a.
ிభ

ிమ
=

మ

భ

b.
ிభ

మ
=

ிమ

భ

c.
ிభ

భ
=

ிమ

మ

c
ிభ

భ
=

ிమ

మ

Karena gaya yang diberikan pada pemukaan A1

akan diteruskan pada permukaan A2. Sehingga

tekanan dipermukaan A1 sama dengan tekanan

dipermukaan A2
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d.
ிమ

ிభ
=

భ

మ

e. ଵܨ ଵܣݔ = ଶܨ ଶܣݔ

18. Sebuah dongkrak akan digunakan untuk mengangkat beban sebesar 6000
N. Dongkrak tersebut mempunyai luas pengisap besar dengan luas 60 cm2.

Tabel. Gaya tekan dan Luas penghisap kecil pada dongkrak

No Gaya (N) Luas penghisap

kecil (m2)

1 1000 10

2 1800 12

3 1500 15

4 1000 18

Dari tabel di atas, gaya tekan dan luas pehisap kecil mana saja yang tepat

digunakan untuk mengangkat beban tersebut…

a. 1,2, dan 3
b. 1,3, dan 4
c. 1 dan 3
d. 1 dan 2
e. 1, 2, 3, dan 4

c.1 dan 3

Alasannya pada baris ke 1 dan 3 menghasilkan

suatu tekanan yang sama dengan dongkrak berisi

beban 600, sehingga mampu mengangkat beban

dengan tekanan 106 Pa.

19. Kapal dan paku merupakan benda yang sama-sama terbuat dari logam.
Namun kapal yang ukurannya jauh lebih besar dibanding paku dapat

c. Massa jenis dari volume total kapal lebih kecil

dibandingkan paku
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terapung sedangkan paku yang ukurannya jauh lebih kecil tenggelam di air.
Mengapa hal tersebut terjadi…

a. Karena berat paku lebih besar dibandingkan berat kapal
b. Karena berat kapal lebih ringan daripada paku
c. Massa jenis dari volume total kapal lebih kecil dibandingkan paku
d. Gaya ke atas yang dialami paku lebih kecil dibandingkan kapal
e. Massa jenis paku lebih kecil daripada massa jenis kapal

Karena massa jenis dari volume kapal lebih kecil

dibandingkan paku. Hal ini diasumsikan sebuah

gayung yang ditaruh di permukaan air dan

didalam gayung tersebut dibreri batu maka

gayung tersebut tidak akan tenggelam walaupun

batu massa nya besar.

20. Perhatikan gambar di bawah ini

Agar kapal selambisa berada dalam keadaan melayang maka hal yang

harus dilakukan yaitu…

a. Mengubah bentuk kapal selam
b. Mengubah massa kapal selam
c. Mengatur banyaknya air atau udara dalam kapal selam
d. Memenuhi seluruh kapal selam dengan air
e. Mengubah banyak orang di kapal

c. Mengatur banyaknya air atau udara

dalam kapal selam

Pada kapal selam terdapat bagian yang dapat diisi

air dan udara. Jika ingin kapal selam dalam

keadaan mengapung maka bagian tersebut diisi

udara, sedangkan jika ingin melayang bagian

tersebut diisi air hingga keadaannya menjadi

melayang, sedangkan jika ingin tenggelam bagian

tersebut diisi air lebih banyak lagi
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21. Perhatikan gambar dibawah ini.

Apabila saat diukur berat batu di udara (WU) dan saat di dalam fluida

(Wf), berapa gaya angkat yang dialami batu tersebut…

a. ܨ = ܹ௨ + ܹ

b. ܨ = ܹ௨ − ܹ

c. ܨ = 2ܹ௨ + ܹ

d. ܨ = ܹ − ܹ௨

e. ܨ = 2ܹ − ܹ௨

b. ܨ = ܹ௨ − ܹ

Gaya tersebut disebut gaya Archimedes. Karena

berat benda yang diukur diudara lebih besar

daripada berat benda diukur difluida

22. Sebuah benda dapat melayang di dalam suatu zat cair jika…
a. Berat zat cair yang di pindahkan sama dengan gaya Archimedes
b. Berat benda sama dengan gaya ke atas
c. Voleme zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda
d. Massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair
e. Besar gaya Archimedes sama dengan gaya keatas

b. Berat benda sama dengan gaya ke atas

Karena =ܽܨ ܹ ௗ

23. Berat sebuah benda ditimbang dengan neraca pegas. Pada saat benda
menggantung bebas di udara, berat benda adalah 2 N. Namun, ketika
benda dicelupkan ke dalam air maka pmbaca neraca adalah 1,5 N. Jika
diketahui massa jenis air 1 g/cm3, berapakah volume benda…
a. 5,0 x 10-5 m3

b. 2,5 x 10-5 m3

c. 3,5 x 10-5 m3

d. 4,5 x 10-5 m3

e. 5,5 x 10-5 m3

a. 5,0 x 10-5 m3

Fa = 2 N- 1,5 N = 0,5 N

Fa = ρ. g. V

ܸ =
ܽܨ

݃ߩ
= 5 . 10ିହ ݉ ଷ

24. Gambar di bawah menunjukkan sebuah benda terapung pada zat cair yang b. 960 kg/m3
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massa jenisnya 1200 kg/m3. Bila diketahui bagian yang muncul
dipermukaan air adalah adalah 1/5 bagian dari benda, massa jenis benda
tersebut adalah…

a. 600 kg/m3

b. 960 kg/m3

c. 1000 kg/m3

d. 1200 kg/m3

e. 1600 kg/m3

=ܽܨ ܹ

ௗߩ = ௭௧ߩ .
݈ܸ ܾ݁ ݊݀ܽ ܽݕ ݊݃ ݁ݐ ܿݎ ݈݁ ݑ

݈ܸ ܾ݁ ݊݀ܽ

= 960
݇݃

݉ ଷൗ

25. Grafik dibawah ini yang menunjukkan hubungan antara gaya ke atas
dengan kedalaman benda adalah…

a. b. e.

c. d.

a.

Alasanya karena kedalaman fluida tidak ada

hubungannya dengan gaya angkat.
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Lampiran 9

REKAPITULASI ANALISIS DATA PERHITUNGAN VALIDITAS, DAYA PEMBEDA, TINGKAT KESUKARAN, DAN

RELIABILITAS SOAL UNTUK PRE TEST DAN POST TEST

Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Validitas r hit

0.40412

7

0.50863

3

0.36777

9

0.53933

4

0.38156

4

0.42539

9

0.45044

9

0.50011

8

0.37487

1

0.36887

8

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

Validitas VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID

Daya

Pembeda

D 0.4

0.46666

7

0.33333

3 0.4 0.4

0.33333

3

0.53333

3

0.46666

7

0.26666

7

0.26666

7

Ket CUKUP BAIK CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP BAIK BAIK CUKUP CUKUP

Tingkat

Kesukara

n

Jmlh

Betul 8 16 11 20 17 13 18 13 18 26

P

0.26666

7

0.53333

3

0.36666

7

0.66666

7

0.56666

7

0.43333

3 0.6

0.43333

3 0.6

0.86666

7

Ket SUKAR

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

SEDAN

G

MUDA

H

Taksonomi Bloom C2 C5 C1 C4 C6 C3 C3 C2 C2 C2

Keterangan PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI

L
a

m
p
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n

9
R

ekap
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S
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P
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Nomor Soal 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Validitas

r hit 0.214111 0.400561

0.43320

3

0.39000

6

0.44989

8 0.381362 0.46079 0.41469
0.12489

2 0.365203
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

validitas TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID
Daya

Pembeda D 0.2 0.333333 0.2 0.2 0.4 0.333333 0.4
0.26666

7
0.06666

7 0.2

Ket JELEK CUKUP JELEK JELEK CUKUP CUKUP CUKUP CUKUP JELEK JELEK
Tingkat

Kesukara

n

JmlhBet

ul 11 19 24 3 22 21 20 24 23 21

P 0.366667 0.633333 0.8 0.1

0.73333

3 0.7 0.666667 0.8
0.76666

7

0.7

Ket

SEDAN

G

SEDAN

G

MUDA

H SUKAR

MUDA

H

SEDAN

G
SEDAN

G
MUDA

H
MUDA

H
SEDAN

G
Taksonomi Bloom C1 C3 C3 C5 C5 C3 C1 C4 C4 C6
Keterangan

BUANG PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI
BUAN

G PAKAI
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Nomor Soal 21 22 23 24 25

Validitas
r hit 0.45039 0.41065 0.470261 0.55218 0.52135

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361
validitas VALID VALID VALID VALID VALID

Daya Pembeda D 0.333333 0.33333 0.4 0.46667 0.4

Ket CUKUP CUKUP CUKUP BAIK CUKUP
Tingkat Kesukaran Jmlh Betul 25 25 25 11 8

P 0.833333 0.83333 0.833333 0.36667 0.26667
Ket MUDAH MUDAH MUDAH SEDANG SUKAR

Taksonomi Bloom C1 C2 C3 C4 C5
Keterangan PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI

Reliabilitas r11 0.4913

rtabel 0.361

Taksonomi

Bloom

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Jumlah dan

Presentase

4 (16 %) 5 (20 %) 6 (24 %) 4 (16 %) 4 (16 %) 2 (8 %)
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pakaian

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara kelompok, dengan melihat tayangan video di depan

kelas!

1. Dari ketiga zat yang telah di tayangkan dalam video, terdapat 2 zat yang termasuk fluida.

Dan kedua zat tersebut memiliki kesamaan sifat.

a. Apa sajakah kedua zat tersebut?

b. Sebutkan kesamaan sifat dari kedua zat tersebut!

c. Apa yang dimaksud dengan fluida?

2. Setelah anda mengamati tayangan video mengenai kaki ayam dan bebek, kaki unggas

mana yang mudah berjalan diatas tanah yang becek? Apa yang menyebabkan hewan unggas

tersebut mudah berjalan di tanah yang becek, beri alasannya?

3. Setelah anda mengamati tayangan video mengenai 2 ujung pensil runcing dan tumpul,

ujung pensil mana yang lebih memberikan rasa sakit bila di tekankan pada tangan? Mengapa

demikian, beri alasanya?

4. Setelah anda melihat tayangan video tentang orang gemuk dan kurus, menurut anda jika

masing-masing keduanya duduk di kursi anak TK tubuh orang mana yang mudah

merobohkan kursi? Mengapa demikian, beri alasanya?

5. Dari peristiwa soal no.2, 3 dan 4, besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan

yang dikenakan pada benda? Dan bagaimana rumus persamanaan tekanan?

Lembar Diskusi Siswa
(LDS)

Kelas Eksperimen
Materi : Hk.Tekanan
Hidrostatis dan Hk.

Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kelompok : Pertemuan 3

Lampiran 10
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6. Setelah anda mengamati tayangan video tersebut, menurut anda apa yang menyebabkan

pancaran air di lubang gelas paling bawah lebih jauh dan kuat? Bagaimanakah pacaran air

pada titik lubang dengan kedalaman sama tetapi dengan luas penampang lubang yang

berbeda, beri alasannya?

7. Bagaimanakah persamaan matematis dari Hk. Utama Hidrostatika? Jelaskan dari mana

persaman tersebut di dapat!

8. Pada tayangan video tersebut, apa kesimpulan dari peristiwa perpindahan air biru di

dalam gelas? Apa yang menyebabkan perpindahan air berhenti?

9. Pada gambar dibawah ini, bagaimanakah tekanan dititik A, B, C, dan D? Menurut anda

apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis?

10. Apa fungsi atribut pakaian yang digunakan para penyelam? Apa yang akan dirasakan

para penyelam saat menambah kedalaman menyelam? Bagaimana jika dalam menyelam,

atribut penyelaman tidak digunakan?

11. Apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukan kedua anak dalam tayangan video

tersebut? Mengapa pada pesawat yang tinggal landas, kanin pesawat diisi udara secukupnya

dan ditutup rapat?

12. Dari tayangan video tersebut, apa yang terjadi pada penyemprot pascal bila diberi

tekanan?
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13. Bagaimana bunyi hukum pascal, bila di lihat dari prinsip kerja penyemprot pascal

tersebut?

14. Sebuah dongkrak yang ukurannya lebih kecil dari mobil, mengapa dapat dengan mudah

mengangkat mobil yang berukuran besar?

15. Dari tayangan video tersebut, sebutkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa saja

yang menggunakan prinsip hukum pascal? Berikan penjelasannya!

~ Selamat Mengerjakan ~
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1. Apa yang anda pikirkan bila mendengar kata fluida. Menurut anda apa yang dimaksud

dengan fluida ? Berikan contoh fluida yang ada di sekitar kita !

Jawab:

2. Apa perbedaan antara fluida statik dan fluida dinamik?

Jawab:

3. Menurut pemahaman anda apa definisi dari fluida statis?

Jawab:

4. Orang yang hidup di daerah bersalju, ketika berjalan di atas salju menggunakan sepatu

dengan alas yang lebar, mengapa demikian?

Jawab:

5. Menurut anda apa saja yang mempengaruhi besarnya suatu tekanan?

Jawab:

6. Mengapa ketika menyelam di laut para penyelam harus menggunakan atribut pakaian

yang lengkap? Dan bagaimana jika atribut pakaian penyelam tidak lengkap?

Jawab:

7. Menurut pendapat anda apa yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatik?

Jawab:

8. Coba kamu jelaskan lebih besar mana tekanan udara dipantai apa di pegunungan?

Jawab:

9. Pernahkah kamu melihat sebuah bola sepak plastik dipompa? Apa yang terjadi saat bola

tersebut dipompa?

Jawab:

10. Sebuah bola sepak plastk dipompa adalah salah satu prinsip dari hukum pascal, menurut

anda bagaimanakah definisi dari hukum pascal?

Jawab:

Lembar Diskusi Siswa
(LDS)

Kelas Kontrol
Materi : Hk. Utama

Hidrostatika dan Hk.
Pascal

Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kelompok : Pertemuan ke 3Lampiran 11
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

HUKUM ARCHIMEDES

(Praktikum)

Kelompok :……. Anggota :

Kelas :…….

Kegiatan 1

I. Tujuan :

Membuktikan hubungan berat benda di udara, berat benda di dalam fluida dan gaya apung.

II. Alat dan bahan :

- Neraca Pegas

- Gelas Ukur

- Benang

- Beban (3 variasi beban dengan massa berbeda)

- Air

III. Langkah kerja:

1. Gantungkan salah satu beban pada neraca pegas. Amati dan catatlah beratnya (Wdiudara)

pada tabel pengamatan kolom II.

2. Isilah gelas ukur dengan air secukupnya. Amati dan catatlah volume gelas pada tabel

pengamatan kolom V.

3. Celupkan beban yang tergantung pada neraca tersebut kedalam gelas ukur yang telah

berisi air. Amati dan catatlah beratnya (Wdiair) pada tabel pengamatan kolom III.

4. Amati dan catatlah volume air saat beban dimasukkan kedalam nya. (Pada kolom VI)

5. Ulangi kegiatan 1 sampai 3 dengan 2 berat beban yang berbeda. Kemudian hasilnya

dimasukkan pada tabel pengamatan.

IV. Tabel Pengamatan

Benda Wdiudara

(N)

Wdiair (N) Fa=

Wdudaara-Wdiair

Vol air

mula-

mula

V1 (m3)

Vol. Akhir

V2 (m3)

Vol, benda

ΔV=

(V1 – V2)

Fa=

ρ.g.ΔV

Benda 1

Benda 2

Benda 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lampiran 12
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V. Diskusi

1. Dari tabel pengamatan, bandingkan hasil pengukuran gaya angkat ke atas (Fa) pada

kolom IV dan kolom VIII.

Berat 1 :

Berat 2 :

Berat 3 :

Setelah anda membandingkan dari hasil pengukuran kolom IV dan VIII, apa

kesimpulannya?

2. Kesimpulan yang anda jelaskan adalah Hukum Archimedes. Untuk itu, ada

berapakah persamaan dari Hukum Archimedes? Sebutkan!

3. Benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas sebesar….

4. Bagaimana besarnya gaya angkat ke atas, jika benda yang di celupkan ke dalam

zat cair hanya sebagian?

5. Apakah untuk memperoleh persamaan gaya Archimedes (gaya apung) ܨ =

.ߩ ݒ݃. berkaitan dengan Hk. Utama Hidrostatika ? Jika ada jelaskan!

VI. Kesimpulan
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\

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

MENGAPUNG, MELAYANG, DAN TENGGELAM

(Praktikum)

Kelompok :……. Anggota :

Kelas :…….

Kegiatan 2

I. Tujuan :

Menjelaskan peristiwa melayang, terapung dan tenggelam berdasarkan konsep gaya

apung (Gaya Archimedes)

II. Alat dan Bahan :

- Telur ayam 1 buah

- Gelas ukur 1 buah

- Garam dapur (secukupnya)

- Air (secukupnya)

- Sendok

III. Langkah Kerja :

1. Sediakan 1 gelas ukur yang berisi air

2. Masukkan telur ayam kedalam gelas ukur berisi air. Amati posisi telur dalam gelas beker.

3. Tambahkan 1 sendok garam pada gelas,kemudian aduk hingga rata. Amati kondisi telur

dalam gelas.

4. Ulangi langkah ke 3, hingga penambahan sampai 5 sendok (amati keadaan telur disetiap

penambahan garam

No Perlakuan Keadaan Telur dalam zat cair

1 Telur + Air

2 Telur + Air + garam 1 Sendok

3 Telur + Air + garam 2 Sendok

4 Telur + Air + garam 3 Sendok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lampiran 13
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5 Telur + Air + garam 4 Sendok

6 Telur + Air + garam 5 Sendok

7 Telur + Air + garam 6 Sendok

IV. Diskusi

1. Apakah ada perbedaan antara telur yang dimasukkan ke dalam air biasa dengan telur

yang dimasukkan ke dalam air garam? Jika ada perbedaan, mengapa demikian?

2. Apakah ada perubahan posisi saat telur di masukkan ke dalam air garam dengan kadar

garam yang berbeda-beda? Jelaskan!

3. Jika dalam tabel pengamatan terjadi perubahan posisi telur, jelaskan peristiwa terapung,

melayang dan tenggelam dengan konsep Hk. Archimedes!

Terapung :

Melayang :

Tenggelam :

V. Kesimpulan
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

HUKUM PASCAL

Kelompok :………………………………………………………….

Anggota :1……………………… 4. ……………………….

2. ……………………… 5. ……………………….

3. ……………………… 6. ……………………….

Tanggal :…………………………………………………………

I. Tujuan

- Mendesain alat peraga Hk. Pascal sesuai dengan konsep teori

- Membuktikkan tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan

diteruskan sama besar kesegala arah

- Mengaplikasikan konsep Hk. Pascal

II. Landasan Teori

Prinsip Pascal

Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama

besar ke segala arah, ini adalah prinsip Pascal. Sebagai contoh sederhana aplikasi dari

hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik.

Gambar di atas adalah gambar suatu kantung yang mempunyai piston (penekan)

di bagian ujungnya dan di bagian kantungnya berbang. Apabila anda menekan piston

tersebut maka air akan terpancar keluar dari masing – masing lubang dengan kekuatan

semburan yang sama. Percobaan tersebut telah dilakukan oleh Blaise Pascal dan

kemudian beliau menyimpulkannya dalam hukum yang diberinama Hukum Pascal yang

berbunyi :

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

segala arah.”

Sebuah terapan sederhana dari Hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik.

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

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

penghisap 2 memiliki penampang ଶܣ (lebih besar dari penampang 1. Dan bejana diisi

dengan cairan (misalkan oli).

Lampiran 14
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III. Alat dan Bahan

- Alat suntikan (2 buah diameter kecil,

1 buah diameter besar)

- Papan Kayu (Secukupnya)

- Selang Plastik (1 m)

IV. Desain alat peraga

1. Lubangi bagian sisi bawah ke dua alat suntik berdiameter kecil.

2. Pasangkan selang pada masing-masing lubang yang telah di buat.

3. Buat kerangka tempat untuk mendesain alat

4. Hubungkan salah satu lubang suntikan kecil ke ujung bawah suntikan besar

5. Sediakan air di suatu wadah bejana

6. Pompa air hingga masuk dalam sistem suntikan

7. Amati apa yang terjadi

V. Cara Kerja

1. Pompa air hingga masuk dalam sistem rangkaian.

2. Taruhkan benda di atas suntikan besar.

3. Amati.

VI. Diskusi

1. Bagaimana proses kerja dari alat peraga yang telah kalian buat?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....

ଵܣܲ = ଵܨ ܽݐܽ ܲݑ =
ଵܨ
ଵܣ

Jika penghisap 1 ditekan dengan gaya ଵܨ penghisap 1 akan

menekan penampang 1 dengan gaya sebesar ଵܣ sehingga

terjadi keseimbangan pada penghisap 1 dan berlaku :

- Lem tembak

- Lem kayu

- Bejana

- Zat cair
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2. Mengapa air dapat menempati sistem rangkaian, beri alasanmu?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Menurut kalian, apakah sistem ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?

Dan apa keuntungan dari sistem tersebut?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Bagaimana pengembangan kedepan dari alat peraga yang telah kalian buat?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Adakah alat lain yang memiliki kesamaan prinsip dengan alat yang kalian buat?

Jika ada sebutkan!

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

VII. Kesimpulan

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

HUKUM UTAMA HIDROSTATIKA

Kelompok :………………………………………………………….

Anggota :1……………………… 4. ……………………….

2. ……………………… 5. ……………………….

3. ……………………… 6. ……………………….

Tanggal :…………………………………………………………

I. Tujuan

- Mendesain alat peraga Hk. Utama Hidrostatika sesuai dengan konsep teori

- Membuktikan hubungan pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis

- Menjelaskan grafik hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman fluida

II. Landasan Teori

Pengertian tekanan hidrostatis

Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair (fluida) yang hanya disebabkan oleh

beratnya. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke

bawah. Makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu, sehingga

makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Dengan kata lain

pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang

dirasakan semakin besar.

Berat zat cair dalam balok adalah :

ܨ = ݉݃

ܨ = ܲ)ߩ} ℎ݈)}݃

Tekanan zat cair di sembarang titk pada alas balok adalah :

ܲ =
ܨ

ܣ
=

)ߩ} ℎ݈)}݃

݈
= ݃ߩ ℎ

h

l
p

݉ = ܸߩ

Bayangkan luas penampang persegi panjang (alas p x l ) yang

terletak pada kedalaman h dibawah permukaan zat cair (masa jenis ߩ ).

Volume zat cair dalam balok adalah = ܽ ݆݊ܽ ݊݃ × ݈݁ ܾܽ ×ݎ

݃݃݊݅ݐ ,݅ sehingga masa zat cair dalam balok adalah :

݉ = )ߩ ℎ݈)
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Jadi, tekanan hidrostatis zat cair ( ܲ) dengan masa jenis ߩ pada kedalaman ℎ dirumuskan

sebagai :

 = 

Apabila fluida terletak pada tempat yang terbuka atau berhubungan dengan udara

luar maka fluida tersebut juga akan mendapatkan tekanan udara / atmosfer ( Po ). Suatu

titik di dalam fluida dengan kedalaman tertentu mempunyai tekanan total / mutlak yang

dirumuskan :

III. Alat dan Bahan

- Selang warna putih (60 cm)

- Papan triplek (20 cm x 20 cm)

- Wadah air

IV. Desain alat peraga dan Cara Kerja

V. Tabel Pengamatan

Percobaan

ke

Kedalaman Selang dari

permukaan air dalam

wadah (cm)

Kenaikan air berwarna

dari posisi awal (cm)

Tekanan Hidrostatis (Pa)

1

1. Siapkan alat peraga seperti di samping

2. Isilah selang dengan zat cair berwarna,

pastikan posisi zat cair dalam selang U sama

tingginya.

3. Pasangkan balon pada ujung corong

4. Masukkan corong ke dalam wadah yang

berisi air hingga kedalaman h.

5. Amati apa yang terjadi pada zat cair

berwarna. Dan ukur perbedaan ketinggian zat

cair berwarna.

6. Lakukan langkah 4-6 hingga 5 kali

percobaan dan catat dalam data pengamatan

- Mistar - Air Berwarna

- Corong

- Air bersih
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2

3

4

5

VI. Diskusi

1. Ketika selang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, mengapa ketinggian zat

cair berwarna berubah dari posisi semula? Berikan alasanmu!

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Bagaimanan keadaan zat cair berwarna ketika selang diarahkan naik turun secara

cepat? Jelaskan.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Apa fungsi dari balon di pasang pada ujung corong?

………………………………………………………………………………………….

4. Tulisan persamaan Hk. Utama Hidrostatika berdasarkan percobaan di atas. Dan

lukislah grafik hubungan antara kedalaman selang dari permukaan zat cair (h) dengan

tekanan hidrostatis (P).

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

VII. Kesimpulan

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Lampiran 16 LEMBAR OBSERVASI NILAI KARAKTER SISWA

Sekolah : SMA 1 Jekulo

Tahun Pealajaran : 2014/2015

Mata Pelajaran : Fisika

Materi : Fluida Statis

Kelas/Program : XI IPA

No Nama Siswa Nilai Karakter Jumlah
SkorDisiplin Jujur Toleransi Kreatifitas

Melaksanakan
kebiasaan tertib

saat
pembelajaran

fisika

Melaksanak
an

kebiasaan
tertib dalam
mengerjaka

n tugas
fisika

dengan
berbantuan

sistem
edmodo

Menghindari
kecurangan dalam

proses
mengerjakan tugas

Melatih untuk
berbicara jujur
dengan bahasa

yang sopan

Membantu
teman

memecahkan
masalah dengan

santun

Bekerja sama
antar sesama
teman dengan

tertib dan santun

Menumbuhkan
kreatifitas diri
siswa melalui

hasil karya
membuat

media
sederhana

dengan
memperhatikan

lingkungan
sekitar

1 Ahmad Baedhowi

2 Aldi Nugroho Setyo
Pambudi

3 Aulan Nikmah

4 Diyan Fitriani

5 Eva Rosi Amalia

6 Farikhatus Syafiah

7 Firda Amalia

L
a

m
p

ira
n

1
6

L
em

b
ar

o
b

servasi
nilai

k
arakter

sisw
a

1
89
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8 Ika Linda Mariana

9 Intan Karinda Aryani

10 Ismy Lailatul M

11 Khanifatul M

12 Lia Yazahrotul
Hayati

13 Lilies Maysaroh

14 Luthfi Nihayani

15 Milda Aulia Rinjani

16 Miya Zulfa S

17 Muhammad Ade A

18 Muhammad Riski H

19 Muhammad Syaiful

20 Mursyidah

21 Nafisatul Muna

22 Nova Amalia Ulfa

23 Rani Agustina R

24 Reynaldi Arsyad

25 Riana Dewi

26 Rudiyanto

L
em

bar
ob

serv
asi

n
ilai

karak
ter

n
ilai

karak
ter

1
9

0
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27 Sherla Rizka Pratikna

28 Sofia Lasofa

29 Suci Erfi Yanasari

30 Tanti Wiyati

31 Tiyas Mariza K

32 Ulfa Nor Alfiyanti

33 Umi Latifah

34 Vebian Robby Ilham

35 Vemby Sultan L P

36 Wahda Luthfiatus S

37 Yanuar Pramadi

38 Zahrotul Afifah

Kudus, Maret 2015

Observer

( )
NIP.

L
em

b
ar

o
bserv

asi
n

ilai
karak

ter
n

ilai
k

arak
ter

19
1
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RUBRIK INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI NILAI KARAKTER SISWA

Materi : Fluida Statis

Kelas/Program: XI / IPA

Nilai

Karakter

Indikator Rubrik Skor

Disiplin 1. Melaksanakan
kebiasaan tertib saat
pembelajaran fisika

1.1 Siswa hadir tepat waktu setiap jam pelajaran
fisika dan bila tidak hadir ada keterangan

1.2 Siswa berpakaian rapi, bersih, dan bersikap
sopan ketika proses belajar atau praktikum

1.3 Siswa membawa buku pelajaran fisika
1.4 Siswa mengikuti pembelajaran fisika dari awal

sampai selesai

4 = Jika melaksanakan semua

aspek

3 = Jika 1 aspek terberat tidak

dilaksanakan

2 =Jika 2 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1 =Jika 3 aspek terberat tidak

dilaksanakan

2. Melaksanakan
kebiasaan tertib dalam
mengerjakan tugas
fisika dengan
berbantuan sistem
edmodo

2.1 Siswa mengetahui setiap tugas untuk
pertemuan pembelajaran selanjutnya melalui
sistem edmodo

2.2 Siswa mengunduh materi fisika untuk
pertemuan selanjutnya melalui sistem edmodo

2.3 Siswa mampu mengerkan soal latihan sesuai
waktu yang telah ditentukan guru melalui
sistem edmodo

2.4 Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu
melalui sistem edmodo

4 = Jika melaksanakan semua

aspek

3 = Jika 1 aspek terberat tidak

dilaksanakan

2 =Jika 2 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1 =Jika 3 aspek terberat tidak

dilaksanakan

L
a

m
p

ira
n

17
R

u
brik

P
en

ilaian
L

em
b

ar
o

b
serv

asi
n

ilai
k

arak
ter

19
2
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Jujur 3. Menghindari
kecurangan dalam
proses mengerjakan
tugas

3.1 Siswa tidak mencontek saat ulangan
3.2 Siswa tidak memberikan jawaban kepada

temannya saat mengerjakan ulangan
3.3 Siswa mempunyai bukti verbal saat

melaksanakan observasi langsung ke lapangan
untuk tugas di luar kelas

3.4 Siswa melaporkan hasil tugas observasi atau
praktikum apa adanya

4 = Jika melaksanakan semua

aspek

3 = Jika 1 aspek terberat tidak

dilaksanakan

2 =Jika 2 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1 =Jika 3 aspek terberat tidak

dilaksanakan

4. Melatih untuk
berbicara jujur dengan
bahasa yang sopan

4.1 Siswa mengemukakan sesuatu sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya saat ditanya oleh
guru atau temannya dengan bahasa yang sopan

4.2 Siswa mampu mengemukakan pendapatnya
sendiri dengan bahasa yang sopan mengenai
presentasi / tugas yang dibuat temannya
(secara langsung maupun melalui sistem
edmodo)

4.3 Siswa melaporkan kepada guru mengenai
kekurangan, kesulitan yang dihadapi saat
pembuatan tugas individu maupun kelompok
dengan bahasa yang sopan

4.4 Siswa berani mengakui kesalahan dan berani
meminta maaf bila melakukan kesalahan
dengan bahasa yang sopan

4 = Jika melaksanakan semua

aspek

3 = Jika 1 aspek terberat tidak

dilaksanakan

2 =Jika 2 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1 =Jika 3 aspek terberat tidak

dilaksanakan

Toleransi 5. Membantu teman
memecahkan masalah
dengan santun

5.1 Siswa tidak menyalahkan teman ketika salah
berpendapat atau salah mengerjakan tugas

5.2 Siswa membantu menjelaskan temannya saat
kesulitan memahami materi fisika yang
diajarkan oleh guru dengan bahasa yang santun

4 = Jika melaksanakan semua

aspek

3 = Jika 1 aspek terberat tidak

dilaksanakan

R
u

brik
P

en
ilaian

L
em

b
ar

o
bserv

asi
n

ilai
k

arak
ter

19
3
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5.3 Siswa memberikan saran kepada temannya saat
salah berpendapat atau salah mengerjakan
tugas dengan bahasa yang santun

5.4 Siswa bersedia meminjamkan buku/ referensi
materi fisika kepada temannya

2 =Jika 2 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1 =Jika 3 aspek terberat tidak

dilaksanakan

6. Bekerja sama antar
sesama teman dengan
tertib dan santun

6.1 Siswa melaksanakan diskusi kelompok dengan
tertib dan santun

6.2 Siswa mampu bekerja sama dengan baik saat
kegiatan praktikum di laboratorium

6.3 Siswa mampu menghasilkan tugas kelompok
yang bagus dan sesuai teori

6.4 Siswa mampu mempresentasikan hasil
pembuatan tugas kelompok melalui presentasi
PPT dengan bahasa yang santun

4 = Jika melaksanakan semua

aspek

3 = Jika 1 aspek terberat tidak

dilaksanakan

2 =Jika 2 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1 =Jika 3 aspek terberat tidak

dilaksanakan

Kreatifitas 7. Menumbuhkan
kreatifitas diri siswa
melalui hasil karya
membuat media
sederhana dengan
memperhatikan
lingkungan sekitar

7.1 Siswa mampu merancang media sederhana
yang dibuat dengan menyesuaikan materi yang
dipelajari

7.2 Siswa mampu membuat media sederhana
dengan memperhatikan lingkungan sekitar,
misalnya : media sederhana dengan bahan
baku bekas (daur ulang)

7.3 Siswa mampu menghasilkan media sederhana
yang bagus dan layak digunakan sebagai alat
bantu belajar di kelas

7.4 Siswa mampu menjelaskan secara teori
mengenai media sederhana yang telah dibuat

4 = Jika melaksanakan semua

aspek

3 = Jika 1 aspek terberat tidak

dilaksanakan

2 =Jika 2 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1 =Jika 3 aspek terberat tidak

dilaksanakan

1
9

4
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ub
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LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Sekolah : SMA 1 Jekulo

Tahun Pealajaran : 2014/2015

Mata Pelajaran : Fisika

Materi : Fluida Statis

Kelas/Program : XI IPA 3/ IPA

No Nama Siswa Aspek Pembelajaran Kontekstual Jumlah

Skor
Konstruktivisme Menemukan Bertanya Masyarakat

Belajar

Pemodelan Refleksi Penilaian

Sebenarnya

1 Ahmad Baedhowi

2 Aldi Nugroho Setyo

3 Aulan Nikmah

4 Diyan Fitriani

5 Eva Rosi Amalia

6 Farikhatus Syafiah

7 Firda Amalia

8 Ika Linda Mariana

9 Intan Karinda A

10 Ismy Lailatul M

L
am

p
iran

1
8

1
9

5
L

em
bar
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servasi
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em

b
elajaran

K
on
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al
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11 Khanifatul M

12 Lia Yazahrotul H

13 Lilies Maysaroh

14 Luthfi Nihayani

15 Milda Aulia Rinjani

16 Miya Zulfa S

17 Muhammad Ade A

18 Muhammad Riski

19 Muhammad Syaiful

20 Mursyidah

21 Nafisatul Muna

22 Nova Amalia Ulfa

23 Rani Agustina R

24 Reynaldi Arsyad

25 Riana Dewi

26 Rudiyanto

27 Sherla Rizka P

28 Sofia Lasofa 1
96
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29 Suci Erfi Yanasari

30 Tanti Wiyati

31 Tiyas Mariza K

32 Ulfa Nor Alfiyanti

33 Umi Latifah

34 Vebian Robby I

35 Vemby Sultan L P

36 Wahda Luthfiatus S

37 Yanuar Pramadi

38 Zahrotul Afifah

Kudus, Maret 2015

Observer

( )
NIP.

1
9
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RUBRIK INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Materi : Fluida Statis

Kelas/Program: XI / IPA

Aspek

Pembelajaran

Kontekstual

Indikator Perilaku yang diamati Skor

A. Konstruktivisme Melakukan observasi

langsung terhadap

aplikasi nyata dalam

kehidupan sehari-hari

dari penerapan Hukum

Utama Hidrostatika /

Hukum Pascal / Hukum

Archimedes

1. Siswa mampu menemukan persamaan matematis
dan menyebutkan beberapa contoh aplikasi nyata
dari penerapan Hukum Utama Hidrostatika,
Hukum Pascal dan Hukum Archimedes dalam
bentuk tugas kelompok secara tertulis serta di
kirim web edmodo.

2. Siswa mampu mengobservasi langsung salah
satu aplikasi nyata dari penerapan Hukum Utama
Hidrostatika / Hukum Pascal /
HukumArchimedes dengan bukti foto atau video

3. Siswa mampu mempresentasikan hasil observasi
mengenai aplikasi nyata dari penerapan Hukum
Utama Hidrostatika / Hukum Pascal / HukumA
rchimedes dalam bentuk Slide PowerPoint

4 = Jika melaksanakan

semua aspek

3 = Jika 1 aspek tidak di

laksanakan

3 = Jika 2 aspek tidak di

laksanakan

1 = Jika semua aspek tidak di

laksanakan

B. Menemukan Menjelaskan

keterkaitan antara

materi dan aplikasi

nyata dari penerapan

Hukum Utama

Hidrostatika / Hukum

1. Siswa secara berkelompok dapat menemukan

secara tepat mengenai salah satu aplikasi nyata

dari penerapan Hk. Utama Hidrostatika / Hk.

Pascal / Hk. Archimedes dengan bukti tertulis.

2. Siswa mampu menghubungkan dengan benar

antara materi Hukum Utama Hidrostatika /

Hukum Pascal / HulumArchimedes dengan

4 = Jika melaksanakan

semua aspek

3 = Jika 1 aspek tidak di

laksanakan

3 = Jika 2 aspek tidak di

laksanakan
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Pascal / Hukum

Archimedes yang telah

ditemukan secara benar

aplikasi nyata yang telah ditemukan

3. Siswa mampu menjelaskan kepada teman-

temannya mengenai aplikasi nyata dari

penerapan Hukum Utama Hidrostatika / Hukum

Pascal / HulumArchimedes yang telah diemukan

dengan bahasa yang santun menggunakan Slide

PowerPoint dan Ms. Word

1 = Jika semua aspek tidak di

laksanakan

C. Bertanya Menggali informasi

atau sumber belajar

yang ada kaitanya

dengan kehidupan

nyata

1. Siswa mampu mengerjakan soal diskusi berupa
LKS dan LDS dengan berbantuan media video
yang diberikan atau melalui kegiatan praktikum
di laboratorium

2. Siswa aktif bertanya saat guru atau teman
menjelaskan di depan kelas

3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang
diajukan guru atau temannya saat proses
pembelajaran

4 = Jika melaksanakan

semua aspek

3 = Jika 1 aspek tidak di

laksanakan

3 = Jika 2 aspek tidak di

laksanakan

1 = Jika semua aspek tidak di

laksanakan

D. Masyarakat
Belajar

Membiasakan siswa

untuk bekerja sama &

memanfaatkan sumber

belajar yang berasal

dari teman-teman

belajarnya

1. Siswa mampu mengerjakan tugas kelompok
tertulis / alat peraga, yang baik serta mampu
membuat teman-temannya memahami akan tugas
kelompoknya tersebut

2. Siswa mampu melaksanakan kegiatan diskusi
berbantuan media video dan kegiatan praktikum
dengan tertib.

3. Siswa memberikan saran kepada temannya
mengenai kekurangan dari tugas kelompok yang
telah dibuat temannnya secara langsung ataupun
melalui jejaring edmodo

4 = Jika melaksanakan

semua aspek

3 = Jika 1 aspek tidak di

laksanakan

3 = Jika 2 aspek tidak di

laksanakan

1 = Jika semua aspek tidak di

laksanakan
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E. Pemodelan Membuat media

sederhana sebagai

pengembangan

pembelajaran &

membantu masalah

keterbatasan guru saat

menjelaskan

1. Siswa mampu membuat media sederhana dengan
memperhatikan lingkungan sekitar, misalya :
media sederhana dengan bahan baku bekas

2. Siswa mampu menghasilkan media sederhana
yang bagus dan layak digunakan sebagai alat
bantu belajar di kelas

3. Siswa mampu membuat video pembelajaran dari
alat peraga yang telah di buat dan mengirim ke
web edmodo

4 = Jika melaksanakan

semua aspek

3 = Jika 1 aspek tidak di

laksanakan

3 = Jika 2 aspek tidak di

laksanakan

1 = Jika semua aspek tidak di

laksanakan

F. Refleksi Memahami kembali

materi yang telah

disampaikan di kelas

1. Siswa mampu mengerjakan latihan soal yang
telah di upload guru melalui edmodo

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru atau
teman setelah proses diskusi berlangsung

3. Siswa mampu mengerjakan soal diskusi setelah
proses praktikum di laboratorium

4 = Jika melaksanakan

semua aspek

3 = Jika 1 aspek tidak di

laksanakan

3 = Jika 2 aspek tidak di

laksanakan

1 = Jika semua aspek tidak di

laksanakan

G. Penilaian
Sebenarnya

Melakukan proses

pengumpulan data &

informasi yang bisa

memberikan gambaran

1. Siswa melaksanakan serangkaian penilaian
kognitif dari hasil pre tes dan post tes, PR dan
tugas

2. Siswa melaksanakan serangkaian penilaian
afektif melalui kegiatan pembelajaran di kelas,
kegiatan praktikum di laboratorium dan

4 = Jika melaksanakan

semua aspek

3 = Jika 1 aspek tidak di

laksanakan
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terhadap pengalaman

belajar

observasi langsung di luar kelas
3. Siswa mampu melaksanakan serangkaian

penilaian afektif melalui tugas pembuatan media
sederhana

3 = Jika 2 aspek tidak di

laksanakan

1 = Jika semua aspek tidak di

laksanakan
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PEDOMAN OBSERVASI

KEGIATAN PEMBELAJARAN

(Kelas Eksperimen)

Nama Guru : Adelina Ryan Candra Dewi

Nama Observer :

Pokok Bahasan : Fluida Statis

Petunjuk Penilaian

Isilah dengan tanda check (ѵ) pada pilihan yang telah disediakan sesuai dengan jawaban

saudara.

No Aspek yang diobservasi Deskripsi

Ya Tidak

1. Konstruktivisme

1. Guru memberi tugas kelompok kepada siswa untuk

menemukan persamaan matematis dan menyebutkan

beberapa contoh aplikasi nyata dari penerapan Hk. Utama

Hidrostatika, Hk. Pascal dan Hk. Archimedes yang dikirim

melalui web edmodo.

2. Guru memberi tugas kelompok kepada siswa untuk

melakasanakan observasi secara langsung terhadap salah

satu aplikasi nyata dari penerapan Hukum Utama

Hidrostatika / Hukum Pascal / Hukum Archimedes dengan

bukti foto

3. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil tugas

observasi di depan kelas menggunakan Slide PowerPoint

2. Menemukan

4. Siswa secara berkelompok dapat menemukan secara tepat

mengenai salah satu aplikasi nyata dari penerapan Hk.

Utama Hidrostatika / Hk. Pascal / Hk. Archimedes dengan

bukti tertulis.

5. Siswa secara berkelompok mampu menjelaskan kepada

teman-temannya secara benar mengenai aplikasi nyata dari

penerapan Hk. Utama Hidrostatika / Hk. Pascal / Hk.

Archimedes menggunakan Slide PowePoint dan Ms. Word

Lampiran 19
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3. Bertanya

1. Guru mengajukan permasalahan berupa pertanyaan yang

memancing siswa memahami konsep materi fluida statis

melalui tayangan video

2. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan beberapa

pertanyaan yang membantu siswa memahami konsep materi

fluida statis setelah melihat video pembelajaran.

3. Siswa merespon dengan menjawab pertanyaan diskusi yang

di ajukan oleh guru

4. Masyarakat Belajar

1. Guru meminta siswa berkelompok untuk melaksanakan

diskusi dengan media video

2. Guru meminta siswa secara berkelompok melakukan

kegiatan praktikum di laboratorium.

3. Siswa mampu menghasilkan tugas kelompok tertulis / alat

peraga yang baik sesuai materi fluida statis

4. Siswa mampu melaksanakan kegiatan diskusi dan praktikum

dengan tertib

5. Pemodelan

1. Siswa mampu membuat media sederhana dengan

memperhatikan lingkungan sekitar

2. Siswa mampu menghasilkan media sederhana yang bagus

dan layak digunakan sebagai alat bantu belajar di kelas.

3. Siswa mampu membuat video pembelajaran dari alat peraga

yang telah di buat dan mengirim ke web edmodo

6. Refleksi

1. Guru memberikan tugas latihan soal kepada siswa melalui

web edmodo

2. Siswa mampu mengerjakan tugas latihan yang diberikan

guru setelah proses pembelajaran.

3. Guru mengapload materi diskusi, kunci jawaban diskusi

melalui web edmodo.

4. Siswa mendownload materi diskusi, kunci jawaban diskusi
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melalui edmodo

7. Penilaian

1. Guru melaksanakan kegiatan pre tes di awal pembelajaran

materi fluida statis

2. Guru melaksanakan kegiatan pos tes di akhir pembelajaran

materi fluida statis

3. Guru melaksanakan penilaian pendidikan karakter di awal

dan di akhir pembelajaran materi fluida statis

Kudus, Maret 2015

Observer

( )

NIP.
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PEDOMAN OBSERVASI

KEGIATAN PEMBELAJARAN

(Kelas Kontrol)

Nama Guru : Adelina Ryan Candra Dewi

Nama Observer :

Pokok Bahasan : Fluida Statis

Petunjuk Penilaian

Isilah dengan tanda check (ѵ) pada pilihan yang telah disediakan sesuai dengan jawaban

saudara.

No Aspek yang diobservasi Deskripsi

Ya Tidak

1. Present goal and set

1. Guru menjelaskan tujuan pempelajaran dalam setiap sub

materi

2. Guru mempersiapkan siswa siap belajar dengan kata

persetujuan “Ya” atau “Tidak”

2. Present Informastion

1. Guru memberika informasi kepada siswa mengenai

manfaat dari materi yang akan dipelajari.

2. Guru meminta siswa untuk mencari informasi awal

mengenai materi yang akan dipelajari dengan

memberikan tugas mencari materi fluida statis pada awal

pertemuan.

3. Organize student into learning teams

1. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk

membentuk tim / kelompok belajar

2. Guru membentuk kelompok dengan 1 kelompok terdiri

dari perempuan dan laki-laki, serta membantu kelompok

melakukan transisi yang efisien
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4. Assist team workand studeny

1. Guru memberikan arahan dalam pembuatan tugas

kelompok siswa

2. Guru memberikan panduan saat siswa melakukan

eksperimen di Laboratorium

5. Test one materials

1. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal diskusi

kelompok dengan LDS dan LKS yang telah tersedia.

2. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil

diskusi di depan kelas.

6. Provide recognitution

1. Guru memberikan nilai tambahan kepada siswa yang

aktif dalam pembelajaran

.

Kudus, Maret 2015

Observer

( )

NIP.
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Lampiran 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 UC 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0

2 UC 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1

3 UC 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0

4 UC 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0

5 UC 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1

6 UC 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0

7 UC 7 0 0 1 1 0 1 0 0 0

8 UC 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0

9 UC 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1

10 UC 10 0 0 1 1 1 1 0 1 1

11 UC 11 1 1 0 1 1 1 1 1 0

12 UC 12 0 1 1 1 1 1 0 1 0

13 UC 13 0 0 0 1 1 1 0 0 0

14 UC 14 0 1 1 1 0 0 0 0 0

15 UC 15 0 1 0 1 0 1 0 1 0

16 UC 16 0 0 0 1 0 0 0 0 1

17 UC 17 0 0 0 1 0 1 0 1 1

18 UC 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 UC 19 1 1 0 1 1 1 0 1 1

20 UC 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0

21 UC 21 1 1 0 1 0 1 0 1 0

22 UC 22 0 1 1 1 0 0 1 1 0

23 UC 23 0 0 0 1 1 0 1 0 0

24 UC 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1

25 UC 25 0 1 0 1 1 0 1 0 0

26 UC 26 0 0 1 1 1 1 1 0 1

27 UC 27 1 1 0 1 1 0 0 1 1

28 UC 28 0 0 0 1 1 1 0 1 0

29 UC 29 0 0 1 1 1 1 1 0 1

30 UC 30 1 1 0 0 1 0 0 1 1

ΣX 8 16 11 29 20 17 13 18 13

(ΣX)2 64 256 121 841 400 289 169 324 169

(ΣX2) 8 16 11 29 20 17 13 18 13

r hit 0.404127 0.508633 0.367779 -0.176014 0.539334 0.381564 0.425399 0.450449 0.500118

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

validitas VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID

BA 7 11 8 14 13 11 9 13 10

BB 1 4 3 15 7 5 4 5 3

JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15

JB 15 15 15 15 15 15 15 15 15

D 0.4 0.466667 0.333333 -0.066667 0.4 0.4 0.333333 0.533333 0.466667

KET CUKUP BAIK CUKUP BURUK CUKUP CUKUP CUKUP BAIK BAIK

JML BETUL 8 16 11 29 20 17 13 18 13

P 0.266667 0.533333 0.366667 0.966667 0.666667 0.566667 0.433333 0.6 0.433333

KET SUKAR SEDANG SEDANG MUDAH SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG

PAKAI PAKAI PAKAI BUANG PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI

V
A

L
ID

IT
A

S

DAN REABILITAS SOAL UJICOBA INSTRUMEN

D
A

Y
A

B
E

D
A

TK

KETERANGAN

TABEL ANALISIS DATA PERHITUNGAN VALIDITAS, DAYA PEMBEDA, TINGKAT KESUKARAN,

Nomor Soal
No Kode soal
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1

0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1

0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

18 26 11 29 19 24 3 22 21 8 25

324 676 121 841 361 576 9 484 441 64 625

18 26 11 29 19 24 3 22 21 8 25

0.374871 0.368878 0.214111 -0.011001 0.400561 0.433203 0.390006 0.449898 0.381362 -0.014513 -0.225195

0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

VALID VALID TIDAK TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK TIDAK

11 15 7 13 12 13 3 14 13 4 11

7 11 4 15 7 10 0 8 8 4 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0.266667 0.266667 0.2 -0.133333 0.333333 0.2 0.2 0.4 0.333333 0 -0.2

CUKUP CUKUP JELEK BURUK CUKUP JELEK JELEK CUKUP CUKUP JELEK BURUK

Nomor Soal
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 196

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 576

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 15 225

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 484

0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 16 256

0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 121

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 225

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 324

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 729

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 22 484

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 576

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 22 484

0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 12 144

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 15 225

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 484

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 14 196

0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 14 196

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 576

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 484

1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 13 169

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 14 196

0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 19 361

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15 225

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 24 576

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18 324

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 19 361

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 16 256

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 625

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 23 529

20 24 23 21 29 25 25 25 11 8 562 11136

400 576 529 441 841 625 625 625 121 64

20 24 23 21 29 25 25 25 11 8

0.46079 0.41469 0.124892 0.365203 0.154012 0.45039 0.41065 0.470261 0.55218 0.52135

0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID

13 14 12 12 15 15 15 15 9 7

7 10 11 9 15 10 10 9 2 1

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0.4 0.266667 0.066667 0.2 0 0.333333 0.33333 0.4 0.46667 0.4

CUKUP CUKUP JELEK JELEK JELEK CUKUP CUKUP CUKUP BAIK CUKUP

20 24 23 21 29 25 25 25 11 8

0.666667 0.8 0.766667 0.7 0.966667 0.833333 0.83333 0.833333 0.36667 0.26667

SEDANG MUDAH MUDAH SEDANG MUDAH MUDAH MUDAH MUDAH SEDANG SUKAR

PAKAI PAKAI BUANG PAKAI BUANG PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI PAKAI

Y2Nomor Soal
Y
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No Kode soal L P L
2

P
2

LP

1 UC 1 7 7 49 49 49

2 UC 2 12 11 144 121 132

3 UC 3 8 7 64 49 56

4 UC 4 11 11 121 121 121

5 UC 5 8 8 64 64 64

6 UC 6 5 6 25 36 30

7 UC 7 7 8 49 64 56

8 UC 8 9 9 81 81 81

9 UC 9 13 14 169 196 182

10 UC 10 11 11 121 121 121

11 UC 11 12 12 144 144 144

12 UC 12 10 12 100 144 120

13 UC 13 7 5 49 25 35

14 UC 14 7 8 49 64 56

15 UC 15 9 13 81 169 117

16 UC 16 9 5 81 25 45

17 UC 17 7 7 49 49 49

18 UC 18 13 11 169 121 143

19 UC 19 12 10 144 100 120

20 UC 20 7 6 49 36 42

21 UC 21 6 8 36 64 48

22 UC 22 9 10 81 100 90

23 UC 23 7 8 49 64 56

24 UC 24 12 12 144 144 144

25 UC 25 9 9 81 81 81

26 UC 26 13 10 169 100 130

27 UC 27 10 9 100 81 90

28 UC 28 7 9 49 81 63

29 UC 29 13 12 169 144 156

30 UC 30 11 12 121 144 132

Jumlah ΣL ΣP ΣL
2

ΣP
2

ΣLP

281 280 2801 2782 2753

r1/2 1/2 0.3256

r11 0.4913 karena r11 > rtabel maka instrumen reliabel

rtabel 0.361

Reliabilitas
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Lampiran 21

No Kode Nilai Pretest No Kode Nilai Pretest

1 E - 01 44 1 K - 01 28

2 E - 02 12 2 K - 02 28

3 E - 03 40 3 K - 03 36

4 E - 04 36 4 K - 04 12

5 E - 05 16 5 K - 05 28

6 E - 06 28 6 K - 06 20

7 E - 07 20 7 K - 07 16

8 E - 08 16 8 K - 08 12

9 E - 09 24 9 K - 09 16

10 E - 10 36 10 K - 10 24

11 E - 11 32 11 K - 11 56

12 E - 12 32 12 K - 12 20

13 E - 13 28 13 K - 13 20

14 E - 14 32 14 K - 14 12

15 E - 15 16 15 K - 15 24

16 E - 16 24 16 K - 16 44

17 E - 17 28 17 K - 17 12

18 E - 18 36 18 K - 18 28

19 E - 19 44 19 K - 19 24

20 E - 20 24 20 K - 20 28

21 E - 21 20 21 K - 21 12

22 E - 22 30 22 K - 22 12

23 E - 23 12 23 K - 23 12

24 E - 24 48 24 K - 24 16

25 E - 25 32 25 K - 25 32

26 E - 26 20 26 K - 26 32

27 E - 27 24 27 K - 27 20

28 E - 28 20 28 K - 28 16

29 E - 29 20 29 K - 29 44

30 E - 30 24 30 K - 30 24

31 E - 31 36 31 K - 31 12

32 E - 32 40 32 K - 32 24

33 E - 33 52 33 K - 33 24

34 E - 34 20 34 K - 34 36

35 E - 35 16 35 K - 35 20

36 E - 36 24 36 K - 36 24

37 E - 37 12 Ʃ 848

38 E - 38 24 n2 36

Ʃ 1042 x2 23.56

n1 38 S2
2

108.60

x1 27.42 S2 10.42

S1
2 106.14

S1 10.30

KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (XI IPA 2)

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

DAFTAR NILAI PRETEST
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Lampiran 22

Hipotesis :

Ho : data terdistribusi normal

Ha : data tidak terdistribusi normal

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus :

Kreteria :

Ho diterima jika x
2
< x

2
tabel

Pengujian hipotesis :

Nilai maksimal = 52 Panjang kelas = 6.4

Nilai minimal = 12 Rata-rata ( x ) = 27.42

Rentang = 40 s = 10.30

Banyak kelas = 6 n = 38

Kelas interval Batas Z untuk Peluang Luas kelas Ei Oi (Oi-Ei)²

Kelas batas kelas untuk Z untuk Z Ei

12.0 - 18.0 11.50 -1.55 0.44 0.13 5.02 7 0.78

19.0 - 25.0 18.50 -0.87 0.31 0.23 8.85 13 1.95

26.0 - 32.0 25.50 -0.19 0.07 0.26 9.99 8 0.40

33.0 - 39.0 32.50 0.49 0.19 0.19 7.24 4 1.45

40.0 - 46.0 39.50 1.17 0.38 0.09 3.36 4 0.12

47.0 - 53.0 46.50 1.85 0.47 0.02 0.93 2 1.22

52.50 2.43 0.49 38

x
2

5.92

Untuk a = 5 %, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh x
2

tabel = 11.070

5.92 11.070

Karena x
2

hitung<x
2

tabel maka data pre-test kelas eksperimen tersebut terdistribusi normal

UJI NORMALITAS

DATA PRETEST KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3)

Daerah
penerimaan Ho

Daerah penolakan
Ho

 






k

1i i

2
ii2

E

EO

\
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Lampiran 23

Hipotesis :

Ho : data terdistribusi normal

Ha : data tidak terdistribusi normal

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus :

Kreteria :

Ho diterima jika x
2
< x

2
tabel

Pengujian hipotesis :

Nilai maksimal = 56 Panjang kelas = 7.2

Nilai minimal = 12 Rata-rata ( x ) = 23.56

Rentang = 44 s = 10.42

Banyak kelas = 6 n = 36

Kelas interval Batas Z untuk Peluang Luas kelas Ei Oi (Oi-Ei)²

Kelas batas kelas untuk Z untuk Z Ei

12.0 - 19.0 11.50 -1.16 0.38 0.22 8.10 12 1.88

20.0 - 27.0 19.50 -0.39 0.15 0.30 10.76 12 0.14

28.0 - 35.0 27.50 0.38 0.15 0.23 8.16 7 0.16

36.0 - 43.0 35.50 1.15 0.37 0.10 3.53 2 0.66

44.0 - 51.0 43.50 1.91 0.47 0.02 0.87 2 1.47

52.0 - 59.0 51.50 2.68 0.50 0.00 0.12 1 6.63

58.50 3.35 0.50 36

x
2

= 10.95

Untuk a = 5 %, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh x
2

tabel = 11.070

10.95 11.070

Karena x
2

hitung<x
2

tabel maka data pre-test kelas kontrol tersebut terdistribusi normal

UJI NORMALITAS

DATA PRETEST KELAS KONTROL (XI IPA 2)

Daerah
penerimaan Ho

Daerah penolakan
Ho

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
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Lampiran 24

Hipotesis :

Ho : σ1
2

= σ2
2

Ha : σ1
2

≠ σ2
2

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus :

Kriteria :

Ho diterima jika F ≤ Ftabel

Data yang diperoleh :

Berdasarkan rumus, maka diperoleh :

Pada α = 5 % dengan

dk pembilang = nb-1 = 36 - 1 = 35

dk penyebut = nk-1 = 38 - 1 = 37

Ftabel =

Karena F hitung berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua

kelompok mempunyai varians yang sama.

UJI HOMOGENITAS DATA PRETEST ANTARA

n

x

Varians ( s
2

)

27.42

Sumber variasi

Jumlah

Eksperimen Kontrol

1042 848

38 36

KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (IPA 2)

Fhitung =

Standart deviasi ( s )

108.60

106.14
= 1.02

1.94

1.941.02

23.56

106.14 108.60

10.30 10.42

Daerah
penerimaan Ho

F1/2α(nb-1):(nk-1)

Daerah
penerimaan Ho
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Lampiran 25

Hipotesis

Ho : μ1 = μ2

Ha : μ1≠ μ2

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus :

Dimana

Kriteria :

H diterima apabila -ttabel ≤ t ≤ ttabel

- ttabel ttabel

Pengujian hipotesis :

Dari data diperoleh :

Berdasarkan rumus di atas di peroleh :

+

38 + 36 - 2

-

1 1

38 36

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol

Jumlah 1042 848

n 38 36

x 27.42 23.56

106.14 ( 36 - 1 ) 108.60
=

Varians ( s
2

) 106.14 108.60

Standar Deviasi (s) 10.30 10.42

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA PRE-TEST ANTARA

KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (XI IPA 2)

10.360

t =
27.42 23.56

= 1.604
10.360

+

s =
( 38 - 1 )

Daerah
penerimaan Ho
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Pada α = 5 % dengan dk = 38 + 36 - 2 = 72 diperoleh t(0,95)(72) =

-

Karena -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel , maka Ho diterima

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil pre-test

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

1.993

1.604 1.9931.993

Daerah
penerimaan Ho
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Lampiran 26

No Kode Nilai Postest No Kode Nilai Postest
1 E - 01 84 1 K - 01 48
2 E - 02 80 2 K - 02 40
3 E - 03 72 3 K - 03 76
4 E - 04 76 4 K - 04 76
5 E - 05 76 5 K - 05 40
6 E - 06 68 6 K - 06 52
7 E - 07 72 7 K - 07 76
8 E - 08 92 8 K - 08 80
9 E - 09 88 9 K - 09 68

10 E - 10 76 10 K - 10 56
11 E - 11 88 11 K - 11 88
12 E - 12 72 12 K - 12 48
13 E - 13 80 13 K - 13 76
14 E - 14 84 14 K - 14 52
15 E - 15 84 15 K - 15 40
16 E - 16 92 16 K - 16 84
17 E - 17 96 17 K - 17 80
18 E - 18 96 18 K - 18 40
19 E - 19 84 19 K - 19 44
20 E - 20 96 20 K - 20 80
21 E - 21 92 21 K - 21 76
22 E - 22 84 22 K - 22 60
23 E - 23 80 23 K - 23 56
24 E - 24 92 24 K - 24 76
25 E - 25 96 25 K - 25 56
26 E - 26 88 26 K - 26 76
27 E - 27 84 27 K - 27 56
28 E - 28 76 28 K - 28 68
29 E - 29 84 29 K - 29 80
30 E - 30 80 30 K - 30 76
31 E - 31 84 31 K - 31 48
32 E - 32 96 32 K - 32 52
33 E - 33 96 33 K - 33 64
34 E - 34 88 34 K - 34 76
35 E - 35 92 35 K - 35 52
36 E - 36 68 36 K - 36 64
37 E - 37 76 S 2280
38 E - 38 80 n2 36
S 3192 x2 63.33
n1 38 S2

2
218.06

x1 84.00 S2 14.77
S1

2
70.05

S1 8.37

DAFTAR NILAI POSTEST

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (XI IPA 2)
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Lampiran 27

Hipotesis :

Ho : data terdistribusi normal

Ha : data tidak terdistribusi normal

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus :

Kreteria :

Ho diterima jika x
2
< x

2
tabel

Pengujian hipotesis :

Nilai maksimal = 96 Panjang kelas = 4.51

Nilai minimal = 68 Rata-rata ( x ) = 84.00

Rentang = 28 s = 8.37

Banyak kelas = 6 n = 38

Kelas interval Batas Z untuk Peluang Luas kelas Ei Oi (Oi-Ei)²

Kelas batas kelas untuk Z untuk Z Ei

68.0 - 72.0 67.50 -1.97 0.48 0.060 2.29 5 3.19

73.0 - 77.0 72.50 -1.37 0.42 0.134 5.09 5 0.00

78.0 - 82.0 77.50 -0.78 0.28 0.210 7.99 5 1.12

83.0 - 87.0 82.50 -0.18 0.07 0.233 8.86 8 0.08

88.0 - 92.0 87.50 0.42 0.16 0.183 6.95 9 0.60

93.0 - 97.0 92.50 1.02 0.35 0.087 3.32 6 2.17

96.50 1.49 0.43 38

x
2

= 7.17

Untuk a = 5 %, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh x
2

tabel = 11.07

7.17 11.070

Karena x
2

hitung < x
2

tabel maka data post-test kelas eksperimen tersebut terdistribusi normal

UJI NORMALITAS

DATA POSTEST KELAS EKSPERIMEN

Daerah
penerimaan Ho

Daerah penolakan
Ho

 






k
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2
ii2

E

EO
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Lampiran 28

Hipotesis :

Ho : data terdistribusi normal

Ha : data tidak terdistribusi normal

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus :

Kreteria :

Ho diterima jika x
2
< x

2
tabel

Pengujian hipotesis :

Nilai maksimal = 88 Panjang kelas = 7.8

Nilai minimal = 40 Rata-rata ( x ) = 63.33

Rentang = 48 s = 14.77

Banyak kelas = 6 n = 36

Kelas interval Batas Z untuk Peluang Luas kelas Ei Oi (Oi-Ei)²

Kelas batas kelas untuk Z untuk Z Ei

40.0 - 47.0 39.50 -1.61 0.45 0.09 3.19 5 1.03

48.0 - 55.0 47.50 -1.07 0.36 0.16 5.62 7 0.34

56.0 - 63.0 55.50 -0.53 0.20 0.21 7.44 5 0.80

64.0 - 71.0 63.50 0.01 0.00 0.21 7.39 4 1.56

72.0 - 79.0 71.50 0.55 0.21 0.15 5.52 9 2.20

80.0 - 88.0 79.50 1.09 0.36 0.09 3.09 6 2.73

87.50 1.64 0.45 36

x
2

= 8.65

Untuk a = 5 %, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh x
2

tabel = 11.1

8.65 11.07049775

Karena x
2
hitung < x

2
tabel maka data post-test kelas kontrol tersebut terdistribusi normal

UJI NORMALITAS

DATA POSTEST KELAS KONTROL

Daerah
penerimaan Ho

Daerah penolakan
Ho
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Lampiran 29

Hipotesis :

Ho : σ1
2

= σ2
2

Ha : σ1
2

≠ σ2
2

Uji Hipotesis :

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus :

Kriteria :

Ho diterima jika F ≤ Ftabel

Data yang diperoleh :

Berdasarkan rumus, maka diperoleh :

Pada α = 5 % dengan

dk pembilang = nb-1 = 36 - 1 = 35

dk penyebut = nk-1 = 38 - 1 = 37

Ftabel =

Karena F hitung berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua

kelompok mempunyai varians yang sama

1.55 1.94

UJI HOMOGENITAS DATA POSTEST ANTARA

KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (XI IPA 2)

Fhitung =
108.60

= 1.55
70.05

1.94

Varians ( s
2

) 70.05 108.60

Standart deviasi ( s ) 8.37 14.77

n 38 36

x 84.00 63.33

Sumber variasi Eksperimen Kontrol

Jumlah 3192 2280

Daerah penerimaan Ho

F1/2α(nb-1):(nk-1)

Daerah penerimaan Ho
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Lampiran 30

Hipotesis

Ho : μ1 ≤ μ2

Ha : μ1 > μ2

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus :

Dimana

Kriteria :

Ha diterima apabila t ≥ t(1-α)(n1+ n2 -2)

t(1-α)(n1+ n2 -2)

Pengujian hipotesis :

Dari data diperoleh :

Berdasarkan rumus di atas di peroleh :

+

38 + 36 - 2

-

1 1

38 36

Pada α = 5 % dengan dk = 38 + 36 - 2 = 72 diperoleh t (0,95)(72) = 1.993

= 11.916

t =
11.916

84.00 63.33

+

7.457

UJI PERBEDAAN RATA-RATA DATA POSTEST ANTARA

=

s =
( 36 - 1 )

2280

38 36

( 38 - 1 ) 218.06

84.00 63.33

218.06

8.37 14.77

70.05

Standar Deviasi (s)

KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (XI IPA 2)

Sumber Variasi

Jumlah

n

x

Varians ( s
2

)

Eksperimen

70.05

Kontrol

3192

Daerah
penerimaan Ho



223

Pada α = 5 % dengan dk = 38 + 36 - 2 = 72 diperoleh t (0,95)(72) =

Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok

eksperimen mempunyai hasil postest lebih baik daripada kelompok kontrol.

1.993

1.993 7.457

Daerah
penerimaan Ho
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Lampiran 31

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol

= skor rata-rata tes awal (%)

= skor rata-rata tes akhir (%)

g ≥ 0,7 tinggi

0,3 ≤ g < 0,7 sedang

g < 0,3 rendah

Kelas

pre-test post-test

Eksperimen 27.42% 84.00%

Kontrol 23.56% 63.33%

a. UJI GAIN KELAS EKPERIMEN

= 84.00% - 27.42% = 0.78 <g> = tinggi

100% - 27.42%

b. UJI GAIN KELAS KONTROL

= 63.33% - 23.56% = 0.52 <g> = sedang

100% - 23.56%

Dari hasil uji gain kelas eksperimen dan kontrol, mempunyai kesimpulan bahwa kelas eksperimen

mengalami peningkatan penguasaan konsep yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol

Skor rata-rata(%)

kriteria nilai g

UJI GAIN PENGUASAAN KONSEP KELAS EKPERIMEN DAN KONTROL

Uji Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa

pre

prepost

S

SS
g






0
0100

g

g

preS

postS
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Lampiran 32

No Kode Nilai Karakter No Kode Nilai Karakter

1 E - 01 11 1 K - 01 10

2 E - 02 10 2 K - 02 10

3 E - 03 12 3 K - 03 10

4 E - 04 11 4 K - 04 9

5 E - 05 10 5 K - 05 11

6 E - 06 11 6 K - 06 11

7 E - 07 12 7 K - 07 9

8 E - 08 11 8 K - 08 9

9 E - 09 11 9 K - 09 10

10 E - 10 10 10 K - 10 9

11 E - 11 12 11 K - 11 10

12 E - 12 10 12 K - 12 10

13 E - 13 11 13 K - 13 10

14 E - 14 11 14 K - 14 9

15 E - 15 12 15 K - 15 9

16 E - 16 11 16 K - 16 11

17 E - 17 11 17 K - 17 9

18 E - 18 12 18 K - 18 10

19 E - 19 11 19 K - 19 9

20 E - 20 12 20 K - 20 10

21 E - 21 11 21 K - 21 10

22 E - 22 12 22 K - 22 10

23 E - 23 10 23 K - 23 10

24 E - 24 11 24 K - 24 10

25 E - 25 11 25 K - 25 10

26 E - 26 10 26 K - 26 10

27 E - 27 10 27 K - 27 10

28 E - 28 11 28 K - 28 10

29 E - 29 12 29 K - 29 11

30 E - 30 11 30 K - 30 10

31 E - 31 10 31 K - 31 10

32 E - 32 11 32 K - 32 10

33 E - 33 11 33 K - 33 10

34 E - 34 11 34 K - 34 10

35 E - 35 10 35 K - 35 10

36 E - 36 11 36 K - 36 10

37 E - 37 10 Ʃ 356

38 E - 38 12 n2 36

Ʃ 417 x2 9.89

n1 38 S2
2

0.33

x1 10.97 S2 0.57

S1
2 0.51

S1 0.72

KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (XI IPA 2)

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

DAFTAR NILAI TAHAP AWAL KARAKTER SISWA BERBASIS KONSERVASI
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Lampiran 33

No Kode Nilai Karakter No Kode Nilai Karakter

1 E - 01 27 1 K - 01 13

2 E - 02 25 2 K - 02 13

3 E - 03 26 3 K - 03 13

4 E - 04 23 4 K - 04 11

5 E - 05 25 5 K - 05 12

6 E - 06 24 6 K - 06 13

7 E - 07 27 7 K - 07 11

8 E - 08 24 8 K - 08 11

9 E - 09 27 9 K - 09 13

10 E - 10 23 10 K - 10 11

11 E - 11 25 11 K - 11 17

12 E - 12 26 12 K - 12 13

13 E - 13 26 13 K - 13 11

14 E - 14 24 14 K - 14 11

15 E - 15 26 15 K - 15 11

16 E - 16 24 16 K - 16 15

17 E - 17 26 17 K - 17 11

18 E - 18 25 18 K - 18 12

19 E - 19 27 19 K - 19 11

20 E - 20 25 20 K - 20 12

21 E - 21 24 21 K - 21 12

22 E - 22 25 22 K - 22 11

23 E - 23 25 23 K - 23 14

24 E - 24 24 24 K - 24 10

25 E - 25 26 25 K - 25 13

26 E - 26 23 26 K - 26 15

27 E - 27 27 27 K - 27 15

28 E - 28 25 28 K - 28 11

29 E - 29 27 29 K - 29 16

30 E - 30 24 30 K - 30 12

31 E - 31 23 31 K - 31 11

32 E - 32 24 32 K - 32 11

33 E - 33 27 33 K - 33 11

34 E - 34 22 34 K - 34 13

35 E - 35 25 35 K - 35 11

36 E - 36 23 36 K - 36 14

37 E - 37 27 Ʃ 445

38 E - 38 26 n2 36

Ʃ 952 x2 12.36

n1 38 S2
2

2.81

x1 25.05 S2 1.68

S1
2

2.05

S1 1.43

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

DAFTAR NILAI TAHAP AKHIR KARAKTER SISWA BERBASIS KONSERVASI
KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3) DAN KELAS KONTROL (XI IPA 2)
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Lampiran 34

UJI GAIN PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER SISWA BERBASIS KONSERVASI

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol

= skor rata-rata tes awal (%)

= skor rata-rata tes akhir (%)

g > 0,7 tinggi

0,3 ≤ g ≤ 0,7 sedang

g < 0,3 rendah

Kelas

Awal Akhir

Eksperimen 39.18% 89.46%

Kontrol 35.32% 44.14%

a. UJI GAIN KELAS EKPERIMEN

= 89.46% - 39.18% = 0.83 <g> = tinggi

100% - 39.18%

b. UJI GAIN KELAS KONTROL

= 44.14% - 35.32% = 0.14 <g> = rendah

100% - 35.32%

Dari hasil uji gain, dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen mengalami pengembangan

karakter yang lebih tinggi daripada kelas kontrol

Skor rata-rata(%)

kriteria nilai g

Uji Gain digunakan untuk mengetahui pengembangan karakter siswa

pre

prepost

S

SS
g






0
0100

g

g

preS

postS
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Lampiran 35

No Kode Pembelajaran
Kontekstual

1 E - 01 26
2 E - 02 24
3 E - 03 25
4 E - 04 25
5 E - 05 24
6 E - 06 23
7 E - 07 26
8 E - 08 25
9 E - 09 26

10 E - 10 25
11 E - 11 26
12 E - 12 25
13 E - 13 27
14 E - 14 27
15 E - 15 26
16 E - 16 25
17 E - 17 28
18 E - 18 25
19 E - 19 26
20 E - 20 27
21 E - 21 25
22 E - 22 25
23 E - 23 26
24 E - 24 25
25 E - 25 28
26 E - 26 24
27 E - 27 26
28 E - 28 25
29 E - 29 25
30 E - 30 24
31 E - 31 25
32 E - 32 25
33 E - 33 28
34 E - 34 25
35 E - 35 24
36 E - 36 24
37 E - 37 25
38 E - 38 24
S 964
n1 38
x1 25.37
S 1

2
1.43

S 1 1.20

Kelas Eksperimen

DAFTAR NILAI PELAKSANAAN PEM BELAJARAN KONTEKSTUAL
KELAS EKSPERIM EN (XI IPA 3)
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Lampiran 36

No Kode Pe mbe lajaran Poste s t (Yi) Xi Yi Xi
2 Yi

2

Konte kstual(Xi)
1 E - 01 26 84 2184 676 7056
2 E - 02 24 80 1920 576 6400
3 E - 03 25 72 1800 625 5184
4 E - 04 25 76 1900 625 5776
5 E - 05 24 76 1824 576 5776
6 E - 06 23 68 1564 529 4624
7 E - 07 26 72 1872 676 5184
8 E - 08 25 92 2300 625 8464
9 E - 09 26 88 2288 676 7744

10 E - 10 25 76 1900 625 5776
11 E - 11 26 88 2288 676 7744
12 E - 12 25 72 1800 625 5184
13 E - 13 27 80 2160 729 6400
14 E - 14 27 84 2268 729 7056
15 E - 15 26 84 2184 676 7056
16 E - 16 25 92 2300 625 8464
17 E - 17 28 96 2688 784 9216
18 E - 18 25 96 2400 625 9216
19 E - 19 26 84 2184 676 7056
20 E - 20 27 96 2592 729 9216
21 E - 21 25 92 2300 625 8464
22 E - 22 25 84 2100 625 7056
23 E - 23 26 80 2080 676 6400
24 E - 24 25 92 2300 625 8464
25 E - 25 28 96 2688 784 9216
26 E - 26 24 88 2112 576 7744
27 E - 27 26 84 2184 676 7056
28 E - 28 25 76 1900 625 5776
29 E - 29 25 84 2100 625 7056
30 E - 30 24 80 1920 576 6400
31 E - 31 25 84 2100 625 7056
32 E - 32 25 96 2400 625 9216
33 E - 33 28 96 2688 784 9216
34 E - 34 25 88 2200 625 7744
35 E - 35 24 92 2208 576 8464
36 E - 36 24 68 1632 576 4624
37 E - 37 25 76 1900 625 5776
38 E - 38 24 80 1920 576 6400
S 964 3192 Σxi Yi Σxi

2
ΣYi

2

n1 38 38 81148 24508 270720
x1 25.37 84.00
S 1

2
1.43 70.05

S 1 1.20 8.37

Ke las Ekspe rime n

TABEL PENOLONG UNTUK M ENGHITUNG
PERSAM AAN REGRESI PADA KELAS EKSPERIM EN (XI IPA 3)
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Lampiran 37

Pe rs amaan Re gre s i :

Y = a + bx Ket : Y = Hasil Post test

X = Pelaksanaan Pembelajaran Kontekstual

Uji Ke be rartian :

Ho : Koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0)

Ha : Koefisien itu berarti (b? 0)

Untuk menguji hipotesis nol, dipakai , Dengan syarat ( F hitung) > (F tabel)

Uji Line aritas

Ho : Regresi Linear

Ha : Regresi non-linear

Untuk menguji hipotesis nol, dipakai , Dengan syarat ( F hitung) > (F tabel)

Daftar Anava untuk Re gre s i Line ar

Dengan :

Dari data di peroleh persamanaan regresi :

a = 1.426295 Y = 52,56 + 1,23 X

b= 3.25498

ANALISIS REGRESI DATA PEM B ELAJARAN KONTEKSTUAL DAN POSTEST

KELAS XI IPA 3
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Has il Daftar Anava untuk Re gre s i Line ar

Sumber Variasi dk JK KT F

Total 38 270720 270720

Koefisien (a) 1 268128 268128

Regresi (b|a) 1 559.8566 559.8566 9.918019

Sisa 36 2032.143 56.44843

Tuna Cocok 4 240.7625 60.19062 1.075204

Galat 32 1791.381 55.98065

Dari hasil diatas:

a. Untuk Uji Ke be rartian

= 9.918019

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 36

Untuk taraf kesalahan 5 %, F tabel (1,36) = 4.11

Untuk taraf kesalahan 1 %, F tabel (1,36) = 7.39

4.11 7.39 9.918019

Karena F hitung > F tabel baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%.

Kesimpulannya Ha diterima, artinya koefisien berarti b?0

b. Untuk Uji Linie aritas

= 1.075204

Dengan dk pembilang 4 dan dk penyebut 32

Untuk taraf kesalahan 5 %, F tabel (1,36) = 2.67

Untuk taraf kesalahan 1 %, F tabel (1,36) = 3.97

1.075204 2.67 3.97

Karena F hitung < F tabel baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%.

Kesimpulannya Ho diterima, artinya regresi liniear

Daerah p en erimaan Ho
Daerah penolakan
Ho

Daerah p en erimaan Ho
Daerah penolakan
Ho
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c. Untuk uji hipotesis hubungan antara dua variabel

Ho : Tidak ada hubungan antara nilai pelaksanaan model pembelajaran kontekstual

terhadap nilai penguasaan konsep siswa

Ha: Ada hubungan antara nilai pelaksanaan model pembelajaran kontekstual

terhadap nilai penguasaan konsep siswa

Korelasi ( r ) dapat dihitung dengan persamaan :

Jadi nilai korelasinya :

rhitung = 0.464752

Dengan n = 38

Untuk taraf kesalahan 5 %, r tabel = 0.32

Untuk taraf kesalahan 1 %, r tabel = 0.413

0.32 0.413 0.464752

Karena r hitung > r tabel baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%.

Kesimpulannya Ha diterima, artinya ada hubungan antara nilai pelaksanaan model pembelajaran

kontekstual terhadap nilai penguasaan konsep.

Untuk koefisien determinasinya r
2

= 0.215994

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan
Ho
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Lampiran 38

No Kode Pembelajaran Nilai Akhir Xi Yi Xi
2 Yi2

Kontekstual (Xi) Karakter (Yi)
1 E - 01 26 27 702 676 729
2 E - 02 24 25 600 576 625
3 E - 03 25 26 650 625 676
4 E - 04 25 23 575 625 529
5 E - 05 24 25 600 576 625
6 E - 06 23 24 552 529 576
7 E - 07 26 27 702 676 729
8 E - 08 25 24 600 625 576
9 E - 09 26 27 702 676 729
10 E - 10 25 23 575 625 529
11 E - 11 26 25 650 676 625
12 E - 12 25 26 650 625 676
13 E - 13 27 26 702 729 676
14 E - 14 27 24 648 729 576
15 E - 15 26 26 676 676 676
16 E - 16 25 24 600 625 576
17 E - 17 28 26 728 784 676
18 E - 18 25 25 625 625 625
19 E - 19 26 27 702 676 729
20 E - 20 27 25 675 729 625
21 E - 21 25 24 600 625 576
22 E - 22 25 25 625 625 625
23 E - 23 26 25 650 676 625
24 E - 24 25 24 600 625 576
25 E - 25 28 26 728 784 676
26 E - 26 24 23 552 576 529
27 E - 27 26 27 702 676 729
28 E - 28 25 25 625 625 625
29 E - 29 25 27 675 625 729
30 E - 30 24 24 576 576 576
31 E - 31 25 23 575 625 529
32 E - 32 25 24 600 625 576
33 E - 33 28 27 756 784 729
34 E - 34 25 22 550 625 484
35 E - 35 24 25 600 576 625
36 E - 36 24 23 552 576 529
37 E - 37 25 27 675 625 729
38 E - 38 24 26 624 576 676
S 964 952 Σxi Yi Σxi2 ΣYi

2

n1 38 38 24179 24508 23926
x1 25.37 25.05
S1

2
1.43 2.05

S1 1.20 1.43

TABEL PENOLONG UNTUK MENGHITUNG
PERSAMAAN REGRESI NILAI KARAKTER

PADA KELAS EKSPERIMEN (XI IPA 3)
Kelas Eksperimen
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Lampiran 39

Persamaan Regresi :

Y = a + bx Y =Nilai Akhir Karakter

X = Pelaksanaan Pembelajaran Kontekstual

Uji Keberartian :

Ho : Koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0)

Ha : Koefisien itu berarti (b≠ 0)

Untuk menguji hipotesis nol, dipakai , Dengan syarat ( F hitung) > (F tabel)

Uji Linearitas

Ho : Regresi Linear

Ha : Regresi non-linear

Untuk menguji hipotesis nol, dipakai , Dengan syarat ( F hitung) < (F tabel)

Daftar Anava untuk Regresi Linear

Dengan :

Dari data di peroleh persamanaan regresi :

a = 11.48406 Y = 11.48 + 0.53 X

b= 0.534861

ANALISIS REGRESI DATA PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN NILAI AKHIR

KARAKTER BERBASIS KONSERVASI

KELAS XI IPA 3
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Hasil Daftar Anava untuk Regresi Linear

Sumber Variasi dk JK KT F

Total 38 23926 23926

Koefisien (a) 1 23850.11 23850.11

Regresi (b|a) 1 15.11685 15.11685 8.954022

Sisa 36 60.77789 1.688275

Tuna Cocok 4 12.52194 3.130484 2.07592

Galat 32 48.25595 1.507999

Dari hasil diatas:

a. Untuk Uji Keberartian

= 8.954022

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 36

Untuk taraf kesalahan 5 %, F tabel (1,36) = 4.11

Untuk taraf kesalahan 1 %, F tabel (1,36) = 7.39

4.11 7.39 8.954022

Karena F hitung > F tabel baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%.

Kesimpulannya Ha diterima, artinya koefisien berarti b ≠0 untuk pembelajaran kontekstual

terhadap nilai karakter

b. Untuk Uji Liniearitas

= 2.07592

Dengan dk pembilang 4 dan dk penyebut 32

Untuk taraf kesalahan 5 %, F tabel (1,36) = 2.67

Untuk taraf kesalahan 1 %, F tabel (1,36) = 3.97

2.07592 2.67 3.97

Karena F hitung < F tabel baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%. Kesimpulannya Ho diterima,

artinya regresi liniear untuk pembelajaran kontekstual terhadap nilai karakter

Daerah penerimaan Ho
Daerah penolakan
Ho

Daerah penerimaan Ho
Daerah penolakan
Ho
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c. Untuk uji hipotesis hubungan antara dua variabel

Ho : Tidak ada hubungan antara nilai pelaksanaan model pembelajaran kontekstual

terhadap nilai pengembangan karakter siswa berbasis konservasi

Ha: Ada hubungan antara nilai pelaksanaan model pembelajaran kontekstual

terhadap nilai pengembangan karakter siswa berbasis konservasi

Korelasi ( r ) dapat dihitung dengan persamaan :

Jadi nilai korelasinya :

rhitung = 0.446298

Dengan n = 38

Untuk taraf kesalahan 5 %, r tabel = 0.32

Untuk taraf kesalahan 1 %, r tabel = 0.413

0.32 0.413 0.446298

Karena r hitung > r tabel baik untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%.

Kesimpulannya Ha diterima, artinya ada hubungan antara nilai pelaksanaan model pembelajaran

kontekstual terhadap nilai pengembangan karakter siswa berbasis konservasi

Untuk koefisien determinasinya r
2

= 0.199182

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan
Ho

  

     2222
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Lampiran 40

DOKUMENTASI PENELITIAN

Uji Coba Soal bersama kelas XII IPA 1

Suasana Pre-test kelas eksperimen (XI IPA 3)

Suasana Pre-test kelas kontrol (XI IPA 2)
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a. Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen (XI IPA 3)

Kegiatan Diskusi dengan Media Video Kegiatan Presentasi Kelas Eksperimen

Kegiatan mengerjakan soal dengan media
PowerPoint

Kegiatan observasi penerapan materi fluida
statis dalam kehidupan sehari-hari

Kegiatan praktikum Kelas Eksperimen Kegiatan presentasi alat peraga kelas
eksperimen
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b. Kegiatan Pembelajaran Kelas Kontrol (XI IPA 2)

Kegiatan Post-test kelas eksperimen

Kegiatan Diskusi Kelompok Kelas Kontrol Kegiatan Presentasi Kelompok Kelas Kontrol

Kegiatan Praktikum Kelas Kontrol di

Laboratorium

Kegiatan Post-test Kelas Kontrol

Kegiatan Pengumpulan tugas di web

edmodo



240



241



242


