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ABSTRAK 

Wahyudi. Dony. 2014. Efektifitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT (Teams Game Tournament) dengan media sulap untuk meningkatkan 

kemampuan menyelesaikan soal fisika pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Karimunnjawa tahun ajaran 2013/ 2014. Skripsi, Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Haryono, M.Psi 

Kata Kunci: teams game turnamen.sulap 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: Efektifitas 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Game Tournament) 

Dengan Media Sulap. Untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal fisika 

pada siswa kelas VII. Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Karimunjawa tahun 

ajaran 2013/2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random 

sampling  terpilih kelas eksperimen VII-A, kelas kontrol VII-B, dan sebagai kelas 

uji coba VII-C dengan desain eksperimen menggunakan one group pretest-posttest 

design. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik 

tes.  

Berdasarkan analisis data akhir diperoleh rata-rata tes hasil belajar siswa 

kelas eksperimen sebesar 79,02 dan rata-rata tes hasil belajar siswa kelas kontrol 

sebesar 70,69. Analisa uji perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan uji-t pihak 

kanan diperoleh nilai thitung = 4,92 dan ttabel = 1,67 sehingga nilai thitung > ttabel berarti 

H0 ditolak. Sehingga ada perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh pemberian 

perlakuan. Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan uji-t pihak kanan adalah model 

pembelajaran aktif tipe time game turnamen dengan bantuan media sulap 

memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar fisika SMP kelas VII    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seorang guru dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang professional dalam membelajarkan siswa-siswanya. Kecenderungan 

pembelajaran yang kurang menarik ini merupakan hal yang wajar dialami oleh guru 

yang tidak memahami kebutuhan dari siswa tersebut baik dalam karakteristik, 

maupun dalam pengembangan ilmu. Dalam hal ini, peran seorang guru sebagai 

pengembang ilmu sangat besar untuk memilih dan melaksanakan pembelajaran 

berbasis konvensional pembelajaran yang baik dapat ditunjang dari suasana 

pembelajaran yang kondusif serta hubungan komunikasi antara guru, siswa dapat 

berjalan dengan baik. 

Seorang guru harus mampu melihat kondisi siswanya sebagai objek dan 

subjek dalam proses belajar mengajar, misalnya siswa sebagai seseorang yang 

memiliki kemampuan awal. Kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa merupakan 

dasar untuk membangun pengetahuan dan kemampuan selanjutnya. Inilah yang 

banyak dibutuhkan terutama pada pelajaran IPA, karena merupakan ilmu eksak 

yang memerlukan proses penalaran. Untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka 

ada beberapa hal yang harus dikelola dengan baik, seperti penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai, serta menghargai 

kemampuan awal yang dimiliki siswa. 
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Peran media pembelajaran sangat penting dalam menyampaikan suatu 

materi. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti di SMP, dalam proses 

pembelajaran siswa hanya pasif mendengarkan materi yang disampaikan guru. 

Guru hanya menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan bantuan media 

yang unik maupun kreatif, dimana hal tersebut akan membuat para siswa bosan dan 

kesulitan dalam memahami konsep pelajaran IPA. Namun berbeda hal dengan 

pembelajaran yang menggunakan bantuan media yang menarik dan kreatif maka 

siswa akan menyukai hal tersebut. Sulap merupakan suatu seni pertunjukkan yang 

diminati sebagian besar masyarakat di dunia, karena pada penyajiannya sulap dapat 

membuat heran penontonnya akan rahasia dibalik penyajiannya. Sulap tidak hanya 

diminati oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Dengan penyajian sulap yang 

menarik dan membuat heran maka anak-anak akan lebih tertarik melihat sulap 

tersebut. 

Sulap biasanya digunakan dalam pertunjukan. Namun, sulap dalam 

penelitian ini digunakan untuk membantu proses penyampain suatu materi 

pembelajaran IPA terutama materi fisika. Penyajian sulap dibuat sebaik mungkin 

agar siswa lebih tertarik dan mudah dalam mempelajari konsep secara abstrak dan 

konkret. 

Sulap yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran ini 

berupa eksperimen fisika yang dibuat sedemikian rupa dan disajikan dalam bentuk 

seperti sulap yang membuat orang tertarik. Dalam hal ini orang yang dimaksud 

adalah  siswa yang  akan tertarik dan akan mempermudah siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. 
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Faktor penyebab rendahnya nilai fisika pada materi pemuaian adalah 

kurangnya variasi pembelajaran yang digunakan guru. Selama pembelajaran fisika 

berlangsung, guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Hal ini menyebabkan 

kejenuhan pada siswa dan tidak munculnya keaktifan dari siswa. Oleh karena itu 

perlu dipilih model pembelajaran yang tepat. Untuk memilih suatu model 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia, kondisi siswa dan hal-hal 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Apabila dalam pemilihan model 

pembelajaran kurang tepat dapat mempengaruhi kemampuan siswa. Kemampuan 

siswa tidak terlepas dari bagaimana siswa mengalami proses belajar. Dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat diharapkan siswa mampu dengan 

mudah menerima informasi yang diberikan oleh guru. Model-model yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran antara lain model konvensional, kuantum, 

kontekstual, kooperatif dan sebagainya.  

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap guru kelas, diketahui bahwa nilai kriteia ketuntasan minimum (KKM) di 

SMP Negeri 1 Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa, pada mata pelajaran fisika 

KKM yang harus dicapai siswa kelas VII adalah 70. Hasil yang diperoleh dari tes 

awal tersebut, yang memperoleh nilai di atas KKM hanya beberapa siswa saja, 

sedangkan yang lain masih di bawah KKM. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa pada materi pemuaian, hasil yang diperoleh memang masih rendah. 

Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan suatu alternatif pemecahan agar dapat 

memberi perubahan yang lebih baik dalam menguasai materi pemuaian.  
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Berkaitan dengan keadaan tersebut, akan digunakan suatu model 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal fisika materi pemuaian yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe TGT (teams game turnament). TGT merupakn suatu tipe 

pembelajaran yang menekankan siswa belajar dalam kelompok heterogen yang 

beranggotakan 3 sampai 5 orang. Kelompok heterogen meliputi tingkat 

kemampuan akademik, jenis kelamin,suku (ras), dan status sosial. 

TGT adalah suatu tipe dalam model pembelajaran kooperatif. TGT 

mendorong siswanya untuk aktif mengkontruksi pengetahuan, menerapkan dan 

mempunyai keberanian untuk menyampaikan ide pengetahuannya, belajar 

memecahkan masalah, dan mendiskusikan masalah pembelajaran. Selain itu waktu 

kegiatan pembelajaran lebih singkat dan keaktifan siswa lebih optimal karena 

dalam TGT proses pembelajaran bervariasi yaitu ada tahap presentasi kelas, diskusi 

tim, permaianan (games), turnamen, dan rekognisi tim. 

Alasan pemilihan TGT adalah karena pelaksanaan TGT dibagi menjadi 

lima tahap pembelajaran yaitu tahap presentasi kelas, diskusi tim, permainan 

(games), turnament, dan rekognisi tim. Dalam tiap tahapan kegiatan dilakukan 

untuk saling bekerja sama dalam setiap tim. Selain itu pembelajaran akan lebih 

bervariasi dan menyenangkan karena disertai dengan permainan-permainan 

akademik. Dengan penerapan TGT, diharapkan siswa kelas VII SMP Negeri 

Karimunjawa dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal fisika 

materi pemuaian sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dan 

bermanfaat bagi siswa, guru, dan pihak sekolah dalam mencapai tujuan belajar.   



5 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Untuk mempermudah proses penelitian, maka masalahnya adalah 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Efektifitas Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Game Tournament) dengan Media 

Sulap untuk Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Fisika Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 1 Karimunjawa 2013/2014, terhadap perbedaan hasil belajar 

kelompok dengan TGT (Team Games Turnament) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis: Efektifitas 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Game Tournament) 

dengan media sulap. Untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal fisika 

pada materi pemuaian siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karimunjawa 2013/2014, 

terhadap perbedaan hasil belajar kelompok dengan TGT (Team Games Turnament). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis: 

a. Bagi guru 

1) Mendorong munculnya inovasi dan kreatifitas guru dalam 

mengembangakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran IPA 

2) Memberikan informasi kepada guru tentang kefektifan permaianan 

TGT sebagai media pembelajaran, sehingga bisa menjadi bahan 

pertimbangan guru dalam penggunaan media pembelajaran. 
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b. Bagi siswa 

1) Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

peserta didik lebih mudah dalam memahami konsep IPA. 

2) Meningkatkan motivasi dan daya tarik peserta didik terhadap mata 

pelajaran IPA. 

3) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi afektif, kognitif, 

maupun psikomotorik yang dimiliki siswa. 

c. Bagi sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA sehingga hasil belajar siswa 

dalam belajar di sekolah akan lebih baik terutama dalam pembelajaran 

IPA. 

1.4.2 Manfaat Teoritis: 

a. Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti mengenai ilmu pendidikan yang berhubungan dengan 

penggunaan model dan media dalam pembelajaran. 

b. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui model TGT dan sulap 

sebagai model dan media pembelajaran. 

c.  

1.5 Penegasan Istilah  

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan juga memberikan 

gambaran yang jelas tentang tujuan penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa 

hal penting tentang istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut: 
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1. Efektivitas 

Efektif memiliki arti berhasil guna (Endarmoko, 2006: 166). Efektivitas 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan penggunaan 

permainan sulap sebagai media pembelajaran IPA terhadap hasil belajar 

siswa yang ditunjukkan dengan skor akhir tes yang diperoleh siswa. 

2. TGT  

TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan 

status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung 

unsur permainan dan penguatan (reinforcement). 

3. SULAP 

SULAP merupakan suatu seni pertunjukan yang diminati sebagian besar 

masyarakat di dunia, karena pada penyajiannya sulap dapat membuat 

heran penontonnya akan rahasia di balik penyajiannya. Pada penelitian 

ini, sulap disajikan pada materi pemuaian. 

4. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah media yang bisa menyampaikan pesan 

pembelajaran atau mengandung muatan untuk membelajarkan seseorang 

(Prawiradilaga, 2007: 133). 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar (Catharina, 2004: 4). Hasil belajar dalam 

penelitian ini dimaksudkan sebagai hasil belajar peserta didik dalam aspek 
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pemahaman konsep setelah menggunakan sulap sebagai media pembelajaran. 

Adapun hasil belajar diperoleh dari nilai pretest dan posttest. 

6. Pemuaian 

Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh 

perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima 

kalor (Sugiyarto, 2008: 84). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan skripsi, yaitu 

sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan  

Berisi tentang pendahuluan membahas mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah, dan penulisan sistematika skripsi. 

Bab 2 : Kajian Teoritik  

Pada bab ini membahas mengenai kajian teoretik serta konsep-

konsep yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. 

Bab 3 : Metode Penelitian  

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik 

analisis data. 
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Bab 4 : Hasil Penelitian  

Pada bab ini membahas mengenai data-data hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

Bab 5 : Simpulan dan Saran 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Hakikat belajar menurut Gagne, belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks, hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

ketrampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai (Dimyati, Mudjiono, 2006: 10). 

 Winkel (1996: 53) dalam Handayani (2009: 7) mengatakan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan tingkah laku baik 

potensial maupun aktual. 

 Menurut Slameto (1998: 2) dalam Rahayu Puji (2011: 18) bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

 Belajar adalah proses yang aktif, belajar adalah proses mereaksi 

terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Belajar adalah proses yang 

diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar 

adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu (Sudjana, 2006: 28). 

 Dari berbagai pengertian belajar yang dikemukakan oleh tokoh-

tokoh tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang didasarkan atas 

 

10 



11 
 

 
 

pengalaman-pangalaman dan latihan-latihan yang melibatkan proses kognitif 

hingga diperoleh tingkah laku dan intelektual baru yang bersifat menetap. 

 

2.2 Pengertian Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah suatu kegiatan yag dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik 

(Darsono,2000:24) dalam Ismawati (2007: 5). 

 Pembelajaran atau pengajaran menurut Dogeng dalam Uno (2006) 

adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara 

implicit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. 

Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini di dasarkan pada 

kondisi pengajaran yang ada. Pembelajaran diartikan sebagai KBM 

konvensional dimana guru dan peserta didik langsung berinteraksi 

(Prawiladilaga, 2007: 19). 

 Pembelajaran menurut pandangan konstruktivisme (Hudojo dalam 

Rahayu, 2011: 25) adalah membantu siswa untuk membangun konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi 

sehingga konsep atau prinsip itu terbangun kembali, transformasi informasi 

yang diperoleh menjadi konsep atau prinsip baru. Transformasi tersebut 

mudah terjadi bila pemahamn terjdi karena terbentuknya skema dalam benak 

siswa. Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antar peserta 
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didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

yang lebih baik (Mulyasa, 2003: 100) dalam Ismawati (2007: 9). 

 Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara sumber belajar, guru, dan siswa 

dalam lingkungan belajar dimana guru berusaha untuk membuat siswa 

belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, 

dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku 

dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. 

 

2.3 Model-model pembelajaran kooperatif  

Menurut isjoni (2009: 73) dalam pembelajaran kooperatif terdapat 

beberapa variasi model yang dapat di terapkan, yaitu: 1) Student Team 

Achievement Division (STAD), 2) Jigsaw, 3) Teams Games Tournament, 4) 

Group Investifation, 5) Rotating Trio Excghange, Dan 6) Group Resume.  

Ada 4 macam model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan 

oleh arends (2001), yaitu (1) Student Team Achievement Division (STAD), 

(2) Group Investigation, (3) Jigsaw, Dan (4) Structural Approach. Sedangkan 

dua pendekatan lain yang dirancang untuk kelas-kelas rendah (1) Cooperatif 

Integrated Reading And Compositio (CIRC) digunakan pada pembelajaran 

membaca dan menulis pada tingkat 2-8 tahun (setingkat TK sampai SD), dan 

Team Accelerated Intruction (TAI) digunakan pada pembelajaran 

matematika untuk tingkat 3-6 (setingkat TK) 

(http://ayobelajarfisika.blogdetik.com/metode-pembelajaran-kooperatif/ ) 
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Slavin (2009: 10) menyebutkan beberapa tipe pembelajaran 

kooperatif antara lain Student Team Achievement Division (STAD), Jigsaw, 

Teams Games Tournaments, Cooperatif Integrated Reading And Compositio 

(CIRC) dan Team Accelerated Intruction (TAI). 

Bertolak dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tipe-tipe model pembelajaran kooperatif di antaranya adalah Student Team 

Achievement Division (STAD), Jigsaw, Teams Games Tournaments, Group 

investifation(GI), Roating Trio Excghange, Cooperatif Integrated Reading 

And Compositio (CIRC) dan Team Accelerated Intruction (TAI).  

 

2.4 Kelebihan teams games tournament (TGT) 

Kelebihan TGT antara lain (a) mudah divariasi dengan berbagai 

media pembelajaran seperti komik, VCD, teka-teki, roda impian, kartu 

bridge, scrabble,dan kartu soal. (b) meningkatkan rasa percaya diri pada 

siswa. (c) meningkatkan kemampuan antar anggota kelompok. (d) 

mengeratkan hubungan antar kelompok. (e) waktu pembelajaran lebih 

singkat. (f) keterlibatan siswa lebih optimal  

 

2.5 Model pembelajaran TGT  

Isjoni (2009: 83) berpendapat bahwa “TGT adalah suatu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menepatkan siswanya dalam kelompok-

kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki 

kemampuan,jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda”. 
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Slavin (2009: 163) menyatakan Teams games tournament (TGT) 

adalah bentuk pembelajaran yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif 

yang paling tua dan paling bnyak digunakan dalam penelitian pendidikan, 

termasuk juga dalam penyampain materi dikelas. Dalam TGT menggunakan 

turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan 

individu, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan 

kinerja anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setaraseperti 

mereka. 

Fengfeng Ke dan Barbara Grabowski (2007) dalam British Journal 

of Educational Techology: “TGT cooperation is more effective than 

interpersonal competition in facilitating positive maths attitudes, but not in 

promotting maths performance”. Pembelajaran kooperatif TGT sangat 

efektif untuk bersaing antar individu dan juga untuk memudahkan siswa 

berfikir positif dalam matematika, tetapi tidak dapat memelihara pekerjaan 

dalam pembelajaran. 

Bedasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournmen (TGT) adalah model pembelajaran 

kooperatif yang menepatkan siswa dalam kelompok yang berbeda 

kemampuan yang menggunakan sistem turnamen akademik yang diikuti oleh 

seluruh siswa dan efektif untuk memudahkan siswa berfikir positif dan 

kreativitas. 
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2.6 Langkah-langkah pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

Langkah-langkah pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

menurut Robert E. Slavin (2009: 143) meliputi 5 tahap yaitu : 1) Presentasi 

kelas, 2) kerja tim atau kelompok, 3) permainan atau games, 4) turnamen, dan 

5) rekognisi tim. 

1) Presentasi kelas  

Tahap awal yang dilakukan dalam pembelajaran TGT (Teams 

Games Tournament) yaitu presentasi kelas. Pada tahap ini guru 

memberikan penjelasan kepada para siswa tentang materi yang akan 

dipelajari. Kegiatan ini bisa divariasi oleh guru dengan mengadakan 

tanya jawab dengan siswa atau menugaskan siswa untuk mengerjakan 

soal di papan tulis. 

2) Keja Tim/kelompok 

Tahap berikutnya setelah presentasi kelas yaitu kerja 

tim/kelompok. Pada tahap ini yang harus dilakukan pertama kali adalah 

pembentukan tim/kelompok. Siswa satu kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang berbeda jenis kelamin, ras/susku, agama, dan berbeda 

kemampuan yang setara dengan menerapkan TGT (Teams Games 

Tournament). Setelah tim/kelompok terbentuk, guru memberikan tugas 

yang harus dikerjakan oleh semua anggota tim/kelompok. Hal yang 

paling penting pada tahap ini adalah kerja sama oleh semua anggota tim 

/kelompok yang belum menguasai materi pembelajaran, tugas anggota 
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yang lain adalah membantu angar yang belum bisa tersebut mampu 

menguasai materi pembelajaran. 

3) Permainan  

Tahap selanjutnya yaitu permainan. Sebelum dilakukan 

permainan harus dibentuk kelompok bermain yang anggotanya berbeda 

dari tim/kelompok saat kerja tim/kelompok. Permainan yang dilakukan 

adalah pemainan akademik yang menggunakan kartu soal yang masing-

masing kartu mempunyai skor yang berbeda tergantung pada tingkat 

kesukaran soal yang tertera pada kartu soal. 

a. Siswa mempatkan diri pada kelompok bermain. 

b. Siswa menyiapkan alat tulis 

c. Salah satu siswa pada kelompok bermain mengecakkan 

kartu soal yang telah di sediakan oleh guru 

d. Tiap siswa dalam kelompok bermain dibagikan sebuah 

kartu oleh siswa yang telah mengacak kartu. 

e. Siswa boleh menukar kartu soal yang didapatkan dengan 

siswa lain dalam satu anggota. Penukaran kartu soal 

bedasarkan kesempatan dari kedua pihak. 

f. Siswa mulai menjawab/mengerjakan kartu soal yang telah 

didapatkan. 

g. Siswa boleh mengambil kartu soal yang berikutnya asal 

sudah selesai menjawab kartu soal yang sebelumnya. 
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h. Kelompok bermain menyudahi permaianan jika kartu 

soalnya sudah habis. 

i. Tiap siswa mempunyai sekor bermain yang berbeda. Sekor 

didapat jika jawaban kartu soal benar. 

j. Sekor bermain digunakan untuk menentukan siswa yang 

akan maju ke turnamen pada akhir unit. 

4) Turnamen  

Tahap selanjutnya yaitu turnamen. Turnamen dilakukan pada 

akhir unit yang dipimpin oleh guru. Turnamen diikuti oleh perwakilan 

satu orang siswa dari tim/kelompok kerja yang memperoleh skor 

bermain tertinggi. pada tahap ini akan terpilih satu kelompok terbaik. 

5) Rekognisi Tim 

Pada turnamen sudah terpilih satu tim/kelompok belajar yang 

terbaik. Kelompok yang terbaik akan mendapatkan penghargaan dari 

guru berupa pujian dan hadiah dari guru. Hal ini dapat memacu 

kelompok lain agar terus belajar. 

 

2.7  Media Pembelajaran 

Ibrahim et,al. (2001) dalam Daryanto (2010: 4) kata media 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan 

sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju 

penerima. Criticos (1996) dalam Daryanto (2010: 4). Media merupakan salah 

satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 
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menuju komunikan Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa 

proses pembelajaran merupakan proses komunikasi.  

Media pembelajaran adalah media yang bisa menyampaikan pesan 

pembelajaran atau mengandung muatan untuk membelajarkan seseorang 

(Prawiradilaga, 2007: 133). Sedangkan menurut Sanaky (2009: 4) dalam 

Rubiyo (2011: 19), bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran.  

Selanjutnya, Notoamodjo dalam Rubiyo (2011: 19), mengatakan 

bahwa media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik 

dalam menyampaikan bahan pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut 

alat peraga, karena berfungsi membantu dan memperagakan sesuatu. 

Pernyataan diatas sejalan dengan pendapat Edgar Dale yang dikutip 

oleh Basuki Wibawa dalam Rubiyo (2011: 19) tentang pengaruh metode 

pembelajaran terhadap pengalaman belajar seseorang. Edgar Dale 

mengemukakan bahwa pengalaman langsung diperlukan untuk membantu 

siswa belajar memahami, mengingat, dan menerapkan berbagai simbol 

abstrak. 

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah suatu alat atau komponen yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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Secara umum dapat dikatakan media mempunyai kegunaan, antara 

lain: 

a. Memperjelas pesan agar tidak telalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya.. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

f. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran. 

          (Daryanto, 2010: 5) 

 

2.8  SULAP  

 Sulap merupakan suatu seni pertunjukkan yang diminati sebagian 

besar masyarakat di dunia, karena pada saat ditampilkan dapat membuat 

heran penontonnya. Sulap bisa juga berasal dari gabungan seni yang ada, 

misalnya seni tari, seni musik, seni rupa dan seni lainnya. Bahkan sulap 

merupakan penerapan dari gabungan berbagai disiplin ilmu yang ada. 

Misalnya ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu psikologi, dan lain-lain 

(Wang, 2010: 5). 
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 Sulap sebagai sebuah karya seni yang berasal dari pemikiran kreatif 

dan merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang ada misalnya ilmu 

fisika, biologi, kimia, matematika, dan psikologi (Maxi, 2009: 1)  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SULAP adalah 

suatu permainan sulap yang dibuat dengan menerapkan konsep fisika di 

dalamnya dan melibatkan penarikan suatu undian atau hadiah. 

 

2.9  Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Catharina 2004: 4), sedangkan menurut 

Aaron quinn Sartain dkk (dalam Max Darsono, 2001: 37) belajar adalah 

suatu perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. 

  Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dicapai siswa setelah menerima pengalaman 

belajar dalam  mata pelajaran tertentu yang ditunjukkan baik dengan angka 

atau huruf. 

  Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar 

setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran.  
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2.10 Pembelajaran IPA 

IPA adalah ilmu pengtahuan yang sangat dinamis dan selalu 

mengalai perubahan dan perkembangan secara kontinu. IPA banyak 

mendiskusikan tentang alam yang terdiri dari fisika, kimia, bioogi. 

 IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga Sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan Sains di sekolah menengah 

pertama diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar.  

 Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan Sains diarahkan untuk 

“mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Oleh 

karena itu, pendidikan IPA diterapkan dalam menyajikan pembelajaran.  

 IPA adalah memadukan antara pengalaman proses Sains dan 

pemahaman produk Sains dalam bentuk pengalaman langsung. Hal ini juga 

sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa SMP yang masih berada 

pada fase transisi dari konkrit ke formal, akan sangat memudahkan siswa jika 

pembelajaran Sains mengajak anak untuk belajar merumuskan konsep secara 

induktif berdasar fakta-fakta empiris di lapangan.  
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 Hakikat fisika sama halnya dengan hakikat IPA karena fisika 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sains. Koes (2003: 5) dalam 

Ismawati (2007: 33) mengatakan tentang IPA :  

“Tujuan Sains adalah untuk menemukan bagaimana alam bekerja, mencari 

bagaimana aturannya, memecahkan keteraturan yang ada…dari partikel-

pertikel subnuklir yang mungkin membawa komponen utama semua materi, 

ke makhluk hidup, komunitas sosial manusia, dan kemudian kosmos secara 

keseluruhan. Persepsi kita mungkin mengalami distorsi oleh latihan dan 

praduga atau bahkan karena keterbatasan indera kita yang tentu saja 

menerima secara langsung tetapi hanya sebagian kecil dari gejala alam. IPA 

didasarkan atas eksperimen, pada kemauan untuk menantang dogma lama, 

pada keterbukaan untuk melihat alam semesta seperti apa yang 

sesungguhnya”.  

Secara umum, hakikat IPA menurut model kontemporer adalah sebagai 

berikut. 

1. IPA adalah organisasi pengetahuan kita untuk membantu kita 

mempelajari alam. 

2. IPA adalah bagian dari kemajuan dan kreativitas manusia (IPA itu 

berkembang). 

3. IPA adalah sebuah pencarian untuk temuan-temuan (IPA  adalah sebuah 

proses). 

4. IPA terdiri dari berbagai disiplin dan proses 

5. a. IPA adalah upaya-upaya kompetitif.  
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b. Popularitas pengetahuan ilmiah berkait secara langsung dengan prestise 

orang yang menemukan pengetahuan itu.  

c. Kemudahan seorang ilmuwan menerima pengetahuan berkaitan secara 

langsung dengan seberapa dekat paradigma ilmuwan (dengan 

paradigma pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. 

          (Ismawati, 2007: 34) 

2.10.1 Kajian Materi Pemuaian 

  Pada penelitian ini, materi yang akan diberikan adalah pada pokok 

bahasan pemuaian dengan materi pemuaian pada zat padat, gas, cair dan 

aplikasi dari pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 

a.  Pengertian Pemuaian  

 Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena 

pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena 

menerima kalor. Pemuaian terjadi pada 3 zat yaitu pemuaian pada zat 

padat, pada zat cair, dan pada zat gas 

b. Pemuaian Zat Padat 

 Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat padat disebut 

muschen broek. Dalam eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa 

hampir semua benda padat apabila dipanaskan mengalami perubahan 

panjang, luas dan volume. 

1) Muai Panjang 

 Bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima 

kalor. Pada pemuaian panjang nilai lebar dan tebal sangat kecil 
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dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Sehingga lebar dan 

tebal dianggap tidak ada. Contoh benda yang hanya mengalami 

pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali. 

Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

panjang awal benda, koefisien muai panjang dan besar perubahan suhu. 

Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis 

benda atau jenis bahan. 

Secara matematis persamaan yang digunakan untuk menentukan 

pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu 

adalah 

   L = Lo { 1 + α ( t2 – t1 ) }      

Keterangan: 

L = panjang setelah pemanasan atau pendinginan (m) atau (cm) 

Lo= panjang awal (m) atau (cm) 

α = koefisien muai panjang ( /0C ) 

t1 = suhu mula-mula ( 0C ) 

t2 = suhu akhir ( 0C ) 

              (Sugiyarto, 2008 : 84) 

2) Muai Luas 

 adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima 

kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran 

panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak 

ada. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas adalah lempeng 

besi yang lebar sekali dan tipis. Seperti halnya pada pemuian luas faktor 

yang mempengaruhi pemuaian luas adalah luas awal, koefisien muai 

luas, dan perubahan suhu. Karena sebenarnya pemuaian luas itu 
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merupakan pemuian panjang yang ditinjau dari dua dimensi maka 

koefisien muai luas besarnya sama dengan 2 kali koefisien muai 

panjang. Pada perguruan tinggi nanti akan dibahas bagaimana 

perumusan sehingga diperoleh bahwa koefisien muai luas sama dengan 

2 kali koefisien muai panjang. Secara matematis muai luas dapat 

drumuskan sebagai berikut, 

  A = Ao { 1 + β ( t2 – t1 ) }   

Keterangan: 

A = luas setelah pemanasan atau pendinginan (m2) atau (cm2) 

Ao= luas awal (m2) atau (cm2) 

β  = koefisien muai luas ( /0C ) 

t1  = suhu mula-mula ( 0C ) 

t2  = suhu akhir ( 0C ) 

Catatan 

β = 2 α 

               (Sugiyarto, 2008 : 84) 

3) Muai Volume 

 Pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima 

kalor. Pemuaian volume terjadi benda yang mempunyai ukuran 

panjang, lebar dan tebal. Contoh benda yang mempunyai pemuaian 

volume adalah kubus, air dan udara. Volume merupakan bentuk lain 

dari panjang dalam 3 dimensi karena itu untuk menentukan koefisien 

muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Secara 

matematis muai volume dapat dirumuskan sebagai berikut, 

  V = V0 { 1 +  ᵧ ( t2 – t1) }   

Keterangan: 

V = volume setelah pemanasan atau pendinginan (m3) atau (cm3) 

Vo= volume awal (m3) atau (cm3) 
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ᵧ   = koefisien muai volume ( /0C) 

t1 = suhu mula-mula (0C) 

t2 = suhu akhir (0C) 

Catatan 

ᵧ = 3 α 

                     (Sugiyarto, 2008 : 85) 

c.  Pemuaian Zat Cair 

Pada zat cair hanya dikenal ukuran volume, karena itu pada zat cair 

hanya dikenal muai volume. Makin tinggi kenaikan suhu, makin besar 

penambahan volume zat cair. Pemuaian zat cair yang satu dengan yang 

lain umumnya berbeda, meskipun volume zat cair mula-mula sama. 

Untuk seluruh zat cair pemuaian makin besar jika kenaikan suhu 

bertambah besar. 

Hampir semua zat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika 

didinginkan. Tetapi, air memiliki sedikit pengecualian. Jika suhu 

diturunkan, memang volume air akan makin kecil seperli lainnya. Namun 

pada suatu ketika volume air justru membesar meskipun suhunya tetap 

diturunkan. Jadi ada suhu dimana air memiliki volume paling kecil. Jika 

pada suhu tersebut air dipanaskan, volumenya akan bertambah besar, jika 

pada suhu tersebut air didinginkan, volumenya akan membesar. 

  Sifat air yang demikian disebut anomali air. Pada tekanan 1 atm, 

volume terkecil yang dimiliki air pada suhu 4°C . Dengan demikian, 

volume es lebih besar daripada volume air pada suhu 4°C . Karena 

volumenya paling kecil maka, massa jenis yang terbesar terjadi saat suhu 

4°C.   
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d. Pemuaian Zat Gas 

Sama halnya dengan zat cair dalam gas kita tidak mengenal pemuaian 

panjang ataupun pemuaian luas. Gas akan mengalami pemuaian volume 

jika suhunya dinaikkan dan akan mengalami penyusutan jika suhunya 

diturunkan. Tiga hal yang perlu diperhatikan pada zat gas adalah volume, 

tekanan dan suhu. 

1) Untuk volume terhadap perubahan suhu pada tekanan tetap 

 V = V0 { 1 + ᵞp ( t2 – t1 ) }  

Keterangan: 

V = volume gas pada suhu t ( m3 ) 

Vo= volume gas mula-mula ( m3 ) 

ᵞp = koefisien muai gas pada tekanan tetap ( /0C) 

t1  = suhu mula-mula ( 0C ) 

t2  = suhu akhir ( 0C ) 

                        (Sugiyarto, 2008 : 88) 

2) Tekanan terhadap perubahan suhu pada volume tetap 

P = P0 { 1 + ᵞv ( t2 – t1 ) }   

Keterangan: 

P = tekanan gas pada suhu t ( m3 ) 

Po= tekanan gas mula-mula ( m3 ) 

ᵞv = koefisien muai gas pada volume tetap ( /0C) 

t1 = suhu mula-mula ( 0C ) 

t2 = suhu akhir ( 0C ) 

    (Sugiyarto, 2008 : 88) 

3) Muai volume gas 

V = V0 ( 1 + 
𝑡

273
 )    

Dari hasil eksperimen yang dilakukan ternyata koefisien muai untuk 

semua jenis gas adalah sama yaitu 
1

273
 /K atau 0,00367 /K. 
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     (Sugiyarto, 2008 : 89)  

e.  Masalah yang Ditimbulkan oleh Pemuaian dalam Kehidupan Sehari-hari 

1) Pemasangan kaca jendela 

Tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih 

besar daripada ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk member 

ruang kaca saat terjadi pemuaian. Apabila desain jendela tidak diberi 

uangan pemuaian, maka saat kaca memuai akan mengakibatkan 

retaknya kaca tersebut. 

2) Celah pemuaian pada sambungan jembatan  

Sering kamu jumpai sambungan antara dua jembatan beton terdapat 

celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak 

melengkung saat terjadi pemuaian. 

3) Sambungan rel kereta api  

Sambungan rel kereta api dibuat ada celah diantara dua batang rel 

tersebut. Hal ini bertujuan agar saat terjadi pemuaian tidak 

menyebabkan rel melengkung. Rancangan yang sering digunakan 

sekarang ini sambungan rel kereta api dibuat bertautan dengan ujung 

tersebut dibuat runcing. Penyambungan seperti ini memungkinkan rel 

memuai tanpa menyebabkan kerusakan.  

4) Kawat telepon atau kawat listrik  

Pemasangan kawat telepon atau kawat listrik dibiarkan kendor saat 

pemasangannya pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud, 



29 
 

 
 

pada malam hari kawat telepon atau listrik mengalami penyusutan 

sehingga kawat tersebut tidak putus. 

f.  Penerapan Pemuaian dalam Kehidupan Sehari-hari 

1) Pengelingan  

Menyambung dua pelat dengan menggunakan paku khusus dengan 

proses khusus disebut mengeling. Bagaimanakah cara pemasangan 

paku keling? Paku keling yang dipakai untuk mengeling sesuatu 

dalam keadaan panas sampai berpijar dan dimasukkan ke dalam 

lubang pelat yang hendak kita keling. Kemudian paku bagian atas 

dipukul-pukul sampai rata. Setelah dingin paku keling tersebut akan 

menyusut dan menekan kuat pelat tersebut. Pengelingan dapat kamu 

jumpai pada pembuatan badan kapal laut. 

2) Keping bimetal  

Dua keping logam yang mempunyai koefisien muai panjang berbeda 

dikeling menjadi satu disebut keping bimetal. Keping bimetal peka 

terhadap perubahan suhu. Jika keping bimetal dipanaskan, maka akan 

melengkung ke arah logam yang angka koefisien muai panjangnya 

kecil. Bila didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah 

logam yang angka koefisien muai panjangnya besar. Perbedaan 

pemuaian ini dipakai sebagai termostat. Termostat adalah alat yang 

berfungsi ganda sebagai saklar otomatis dan sebagai pengatur suhu. 

Beberapa alat yang memanfaatkan keping bimetal dalam termostat, 
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antara lain: setrika listrik, almari es, bel listrik, alarm kebakaran, 

lampu sen mobil atau motor, rice cooker, oven.  

3) Pemasangan bingkai roda logam pada pedati dan kereta api  

Roda pedati dan roda kereta api memiliki ukuran lebih kecil daripada 

ukuran bingkainya. Untuk dapat memasang roda logam tersebut , 

maka dengan cara pemanasan. Hal ini mengakibatkan roda logam 

akan mengalami pemuaian. Kemudian roda logam tersebut dipasang 

pada bingkainya, setelah dingin roda akan menyusut dan terpasang 

pada bingkainya dengan kuat. 

           (Sugiyarto, 2008 : 89-90) 

 

2.11 Teknologi Pendidikan Dalam Ranah Pembelajaran 

Teknologi pendidikan merupakan konsep yang komplek. Ia dapat 

dikaji dari berbagai segi dan kepentingan. Kecuali itu teknologi pendidikan 

sebagai suatu bidang kajian ilmiah, senantiasa berkembang sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang mendukung dan mempengaruhinya 

(Miarso, 2009: 544). Definisi teknologi pendidikan berkembang dari tahun 

ke tahun. Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam teknologi pendidikan 

yang memecahkan dan pemecahan masalah belajar pada manusia sepanjang 

hayat, dimana saja, kapan saja dengan cara apa saja dan oleh siapa saja 

mengatasi segala permasalahan dalam pendidikan sehingga dapat tercapai 

apa yang menjadi tujuan pendidikan (Miarso: 2009, 163). 
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Teknologi Pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus 

(spesialisasi) ilmu pendidikan dengan objek formal “belajar” pada manusia 

secara pribadi atau yang tergabung dalam suatu organisasi. Bidang kajian ini 

pada mulanya digarap dengan mensintesiskan berbagai teori dan konsep dari 

berbagai disiplin ilmu ke dalam suatu usaha terpadu, atau disebut dengan 

pendekatan isomeristik, yaitu penggabungan berbagai sumber yang berkaitan 

dalam satu kesatuan yang lebih bermakna. Perkembangan bidang kajian ini 

selanjutnya mensyaratkan pendekatan tambahan, yaitu sistematik dan 

sistemik. Sistematik artinya dilakukan secara runtut (teratur dengan langkah 

tertentu), sedangkan sistemik artinya menyeluruh atau disebut pula holistik 

atau komprehensif (Miarso, 2009: 199). 

Menurut AECT (Association of Education and Communication 

Technology) (2004) Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis 

dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan 

cara menciptakan, menggunakan/memanfaatkan, dan mengelola proses dan 

sumber-sumber teknologi yang tepat. Jelas, tujuan utamanya masih tetap 

untuk memfasilitasi pembelajaran (agar efektif, efisien dan menarik) dan 

meningkatkan kinerja. 

Berdasarkan definisi teknologi pendidikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu kajian yang membantu 

jalannya pembelajaran, mengingat bahwa teknologi pendidikan merupakan 

suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, 

ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan 
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pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan 

masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. 

Dalam penelitian ini bedasarkan kawasan TP tahun 2004 maka 

penelitian ini termasuk dalam using atau penggunaan. Adapun mangsut dari 

penelitian ini adalah mengunakan dan menguji keefektifan model 

pembelajaran TGT dengan bantuan media sulap untuk meningkatkan 

kemampuan menyelesaikan soal fisika pada materi pemuaian. TGT dengan 

media sulap adalah salah satu alternatif bagi guru untuk menyampaikan 

materi agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa.  

 

2.12 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di muka maka dapat 

dikemukakan kerangka berpikir dalam penelitian bahwa metode 

pembelajaran dan kemampuan awal yang dimiliki siswa dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

Dalam proses belajar mengajar banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilannya, antara lain penyajian materi pelajaran dan kemampuan awal 

yang dimiliki siswa. Dengan penyajian materi pelajaran yang tepat, tujuan 

pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Penyajian meteri 

pembelajaran ini menyangkut pemilihan pendekatan, metode pembelajaran, 

model pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran hendaknya dapat menciptakan 

kondisi belajar yang bermakna dan interaktif (keterlibatan siswa). Model 
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pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah model TGT (Teams 

Game Turnament) dengan bantuan media sulap yang menyajikan suatu hal 

(contoh) yang spesifik untuk kemudian dapat disimpulkan menjadi aturan, 

prinsip, atau fakta yang pasti dan sesuai dengan konsep fisika yang sudah ada. 

Sehingga diharapkan media permainan ini dapat memudahkan siswa dalam 

memahami proses maupun konsep fisika sehinggga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Kemampuan awal adalah pengetahuan mula-mula yang dimiliki 

siswa sebelum siswa tersebut memperoleh pengetahuan yang baru, dengan 

kata lain kemampuan awal merupakan pengetahuan dasar atau pondasi untuk 

mempelajari pengetahuan baru. Dalam penggunaan media pembelajaran 

sebelumnya, harus diketahui terlebih dahulu konsep abstrak dan konkrit 

dalam pebelajaran. Karena proses belajar mengajar pada hakekatnya adalah 

proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. 

Pengetahuan awal ini yang dimaksud berupa pengetahuan konsep yang  sudah 

dimiliki siswa yaitu berupa  konsep secara abstrak. Dengan penggunaan 

model pembelajaran TGT ini siswa dapat memahami konsep secara konkrit 

dengan kata lain siswa dapat menerapkan konsep yang sudah ada. 

Telah dikemukakan bahwa faktor penyajian meteri pelajaran, yaitu 

pemilihan pendekatan, metode, model dan media yang digunakan guru serta 

kemampuan awal yang dimiliki siswa secara sendiri-sendiri akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Bagaimanapun baiknya cara penyajian 

materi pelajaran oleh guru jika tidak didukung oleh kemampuan awal siswa 
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maka keberhasilan belajar siswa bisa saja mengalami kegagalan. Di sisi lain 

bagaimanapun tingginya kemampuan awal siswa jika tidak didukung oleh 

cara penyajian atau cara penyampaian materi pelajaran yang tepat oleh guru 

maka keberhasilan belajar siswa kurang optimal. Dengan demikian 

penggunaan model pembelajaran melalui permainan dan kemampuan awal 

siswa secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

Untuk memperjelas kerangka pemikiran tersebut maka digambarkan 

bagan paradigma penelitian pada gambar berikut : 

   Gambar 2.1 kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan : Penerapan model 

pembelajaran TGT (Teams Game Turnament) efektif  terhadap peningkatan 

Pembelajaran masih terpusat pada guru, 

sehingga hasil belajar kurang maksimal 

 

Diperlukan inovasi baru 

dalam proses pembelajaran 

 

TGT (Teams Game 

Tournament ) 

Hasil belajar siswa 

meningkat 
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kemampuan menyelesaikan soal fisika kelas VII semester I SMP Negeri 1 

Karimunjawa 2013/2014. Artinya ada pembedaan hasil belajar mapel fisika 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model TGT dengan 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Karimunjawa 

Kabupaten Jepara dengan objek penelitian siswa kelas VII pada tahun 

2013/2014. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester II tahun pelajaran 2013/2014 

dari tanggal 21 April 2014 sampai 30 April 2014 

 

3.2 Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah one group pre test-post test 

design, yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja yang 

dipilih secara random dan tidak dilakukan tes kestabilan dan kejelasan keadaan 

kelompok sebelum diberi perlakuan. Adapun alur dari desain penelitian adalah 

sebagai berikut : 
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    Gambar 3.1 Desain penelitian  
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 Dari desain penelitian di atas maka penelitian ini diawali dengan analisisi 

inovasi proses pembelajaran yang dilakukan dengan observasi kepada guru 

mata pelajaran. Lalu dilanjutkan dengan menerapkan model pembelajaran TGT 

dengan bantuan media sulap selama proses pembelajaran juga dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa baik pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui keefektifan 

penerapan model pembelajaran TGT dengan bantuan sulap. 

Analisis perlunya inovasi proses pembelajaran  

Penerapan model Teams Game Turnament 

(TGT)  

Membandingkan hasil belajar pada kelompok 

kontrol dan eksperimen  

Apakah ada 

peningkatan 

hasil belajar 

pada kelompok 

eksperimen  
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 Desain penelitian one group pre test-post test design ini diukur dengan 

menggunakan pre test yang dilakukan sebelum diberi perlakuan dan post test 

yang dilakukan setelah diberi perlakuan untuk setiap pertemuan pembelajaran. 

 Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Untuk 

menghilangkan bias dari hasil penelitian, maka pre test dan post test akan 

dilakukan pada setiap pertemuan pembelajaran. 

Skema Kontrol one group pre test-post test design ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Skema kontrol one group pre test-post test design 

Kelompok Pre Test Treatmen Post Test 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T3 _ T4 

                  

Keterangan: 

Kelompok eksperimen = Kelompok    sampel     yang    mendapat  

perlakuan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran TGT 

Kelompok control           = Kelompok     sampel    yang    mendapat  

pembelajaran dengan menggunakan 

metode yang biasa dipakai di sekolah 

tersebut 

X      = Perlakuan  (Treatmen)  pembelajaran          

Dengan menggunakan model pembelajaran 

TGT 

  T1   = Tes awal (Pre Test) dilakukan sebelum  

diberikan perlakuan 

  T2   = Tes akhir (Post Test) dilakukan setelah  

diberikan perlakuan 
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T3   = Tes awal (Pre Test) dilakukan sebelum  

diberikan perlakuan 

T4   = Tes akhir (Post Test) dilakukan setelah  

diberikan perlakuan 

 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada akhir proses belajar 

mengajar diadakan tes akhir. Sehingga pada akhir eksperimen dapat 

diperoleh  data nilai hasil belajar untuk setiap siswa. Dan data tersebut 

digunakan sebagai data eksperimen. Data eksperimen tersebut diolah 

kemudian dibandingkan hasilnya dengan analisa statistik yang ada.  

 

3.3 Subjek (Populasi dan Sampel) 

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 

61). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Karimunjawa yang berjumlah 72 siswa dan terbagi dalam 

2 kelas seperti pada table berikut: 
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Tabe 3.2 Daftar Populasi 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VII-A 36 

2 VII-B 36 

Jumlah 72 

 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan 

menggunakan cara-cara tertentu (Sudjana,2002: 161). Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006 : 131). Sampel 

dari penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang seluruhnya berjumlah 

72 siswa. Sampel dari penelitian ini adalah kelas VII-B yang berjumlah 36 

siswa. Sampel dalam penelitian ini haruslah representative yaitu 

mencerminkan keadaan populasi yang sebenarnya sehingga kesimpulan 

yang berlaku untuk sampel berlaku pula untuk populasi. 

 

3.4 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik 

cluster random sampling, yaitu penarikan sampel dari populasi 

berdasarkan kelompok dengan proses pengacakan. Kelompok tersebut 

dapat dipandang sebagai tingkatan seperti halnya di kelas sekolah 

(Soegeng, 2006:80-81). 
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Menurut Mugiono (2010: 127) teknik cluster random sampling, 

digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, 

melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. 

Dalam hal ini peneliti sekolah dimana penggunakan teknik cluster 

random sampling yaitu mengambil sempel dalam cluster dari populasi 

yang ada. Dan di sekolah dimana penelitian dilakukan terdapat 3 cluster. 

Kemudian dipilih secara random didapatkan kelas VII-A dan VII-B, 

kemudian dipilih secara random lagi untuk menetapkan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dan didapatkan kelas VII-A adalah kelas control kelas 

VII-B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-C sebagai kelas uji coba. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel adalah subjek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:118). Variabel dalam penelitian ini dibedakan 

sebagai berikut:  

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang di 

bedakan dalam 2 model  :  

1. Model TGT (Team Game Turnament ) 

2. Model konvensional  

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas VII 

SMP N 1 Karimunjawa 



42 
 

 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini adalah hasil tes siswa kelas eksperimen. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa 

yang akan diambil sampel dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data 

nilai ulangan Fisika pokok bahasan sebelumnya yang bertujuan untuk 

menguji normalitas dan homogenitas sampel. 

3.6.2 Metode Tes 

 Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan 

data  menggunakan teknik tes. Teknik tes ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang tingkat kemampuan awal siswa dan hasil 

belajar siswa pada akhir pembelajaran. Teknik tes ini menggunakan tes yang 

dibuat peneliti yang berupa tes pilihan ganda dan telah diuji cobakan tentang 

tingkat kesukaran, validitas, reliabilitas, dan daya beda. 

 

3.7 Persiapan Penelitian 

 Sebelum penelitian dilaksanakan maka harus dilakukan persiapan 

terlebih dahulu sehingga penelitian bisa terlaksana dengan baik.  Dalam 

tahap persiapan, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan materi pemuaian sebagai bahan ajar siswa. 

2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Karimunjawa untuk meminta ijin penelitian. 
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3. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Karimunjawa tahun ajaran 2013/2014, terdiri dari tiga kelas dengan 

jumlah 108 orang siswa, dengan masing-masing kelas sebanyak 36 

orang siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. 

Cluster random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi 

berdasarkan kelompok dengan proses pengacakan. Pengambilan 

sampel akan dipilih secara acak, satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Kelas VII A 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas kontrol. 

4. Mencatat data siswa berupa nilai hasil ulanagan harian kelass VII-

A dan VII-B untuk uji normalitas, homogenitas, dan uji kesamaan 

rata-rata sampel. 

5. Menetapkan kelompok uji coba dari populasi 

6. Menetapkan kelas VII-C sebagai kelompok uji coba, berdasarkan 

materi pemuaian yang sudah diajarkan pada kelas tersebut. 

 

3.8 Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 21 April 2014 sampai 30 

April 2014 di SMP Negeri 1 Karimunjawa. Dalam penelitian ini, diambil 

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan control. Pada proses 

pembelajaran, sebelum menggunakan model pembelajaran TGT dengan 

media sulap siswa di beri pretest terlebih dahulu. 
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 Setelah proses pembelajaran selesai, maka siswa kelompok 

eksperimen dan kontrol di beri posttest. Tes ini dilakukan untuk mengetahui  

perbedaan antara model pembelajaran yang konvensional dangan model 

TGT dengan media sulap terhadap hasil belajar. 

Adapun tahapan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Observasi dan koordinasi dengan guru IPA setempat tentang 

penelitian yang akan dilaksanakan di sekolahan tersebut. 

2. Meminta ijin ke pihak sekolah yaitu di SMP Negeri 1 Karimunjawa. 

3. Mengambil nilai ulangan harian dari kelompok VII untuk diuji 

normalitas, dan homogenitas kelompok tersebut.  

4. Melakukan tes uji coba pada kelompok VII-C sebagai kelompok uji 

coba instrument penelitian, kemudian mencari validitas, reliabilitas, 

daya pembeda butir soal, tingkat kesukaran butir soal. Sehingga soal 

tersebut layak untuk diujikan kepada kelompok eksperimen. 

5. Melakukan pembelajaran dengan memeberikan pretest terlebih 

dahulu sebelum diberi perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT dengan media sulap. 

6. Setelah selesai proses belajar mengajar, maka siswa kelompok 

eksperimen diberi posttest. Tes ini dilakukan untuk mengetahui 

efektif atau tidaknya pengunaan model pembelajaran TGT dengan 

media sulap terhadap hasil belajar. 
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3.9 Instrumen Penelitian 

3.9.1 Materi dan Bentuk Tes 

 Materi tes berupa soal-soal yang terdapat pada pokok bahasan 

pemuaian. Bentuk tes yang diberikan adalah tes pilihan ganda.  

3.9.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

a. Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

b. Menentukan tipe soal. 

c. Menentukan jumlah butir soal. 

d. Menentukan waktu mengerjakan soal. 

e. Menentukan kisi – kisi soal. 

f. Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, bentuk lembar kerja, kunci 

jawaban, dan penentuan skor. 

g. Menulis butir soal. 

h. Mengujicobakan instrument. 

i. Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda 

dan tingkat kesukaran. 

j. Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 

k. Memberikan tes dengan soal sebanyak yang sudah teruji dari kelas uji 

coba sebelumnya. 
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3.9.3 Pelaksanaan Tes Uji Coba 

Setelah perangkat tes tersusun, kemudian diujicobakan pada kelas yang 

bukan sampel penelitian, melainkan kelas lain masih satu populasi. Tes uji 

coba dilakukan untuk menguji apakah butir-butir soal tersebut memenuhi 

kualifikasi soal yang layak digunakan, yaitu butir soal valid dan perangkat 

tes tersebut reliabel. Tes uji coba dilakukan pada tanggal 24 April 2014 di 

kelas VII-A SMP N 1 Karimunjawa. 

3.9.4 Analisis Instrumen 

 Analisis instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah soal yang 

dibuat sudah memenuhi kualifikasi tes yang baik atau belum. Analisis yang 

digunakan dalam pengujian meliputi validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda. 

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total atau skor pada item mempunyai 

kesejajaran dengan skor total. Untuk penentuan validitas tes digunakan 

rumus-rumus product moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

√{𝑁(∑ 𝑋2)− (∑ 𝑋)2} {𝑁(∑ 𝑌2)− (∑ 𝑌)2}
   

 

Keterangan: 

rxy = koefisian korelasi antara X dan Y  

X = Skor butir soal nomor tertentu 
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Y = Skor total 

N = Banyaknya data 

Harga rxy yang diperoleh dikonsulatsikan oleh rtabel dengan 

menetapkan taraf signifikan  5 % sehingga dapat diketahui signifikan 

tidaknya korelasi tersebut. Jika diperoleh harga rxy lebih besar dari rtabel, 

maka korelasi tersebut signifikan artinya item tersebut valid. (Arikunto, 

2002: 72). 

Berikut adalah hasil analisis tes uji coba instrumen dengan dua 

kriteria soal, yaitu soal pretest-posttest : 

Untuk soal uraian pre tet-posttest validitas item no.1 adalah 0,392 

untuk harga kritik dari r product moment dengan α = 5% dan n = 36 

maka diperoleh rtabel = 0,312 Sehingga harga rhitung > rtabel atau 

0,392 > 0,312 maka butir soal no.1 pre tet-posttest dinyatakan valid. 

Hasil analisis validitas soal uji coba, menggunakan software 

Microsoft Excel 2007disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.  

Tabel 3.3 Validasi Butir Soal Uji Coba 

No Kriteria 

validitas soal 

Jumlah Nomor soal 

1 Valid 

 

23 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 12, 

13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 

 24, 25, 26, 27, 29, 30 

2 Tidak valid 7 5,11,16,17,18,20,28 

            *Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran  
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2. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 

239). 

Untuk menguji reliabilitas tes akan digunakan rumus Alpha yaitu: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −  

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ]       

Keterangan: 

r11  = reliabilitas yang dicari 

k  = banyaknya butir soal 

∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varian skor butir-butir soal 

𝜎𝑡
2  = varian total 

 

Rumus varian butir soal: 

 ∑ 𝜎𝑏
2 =  

∑ X2− 
(∑ X)2

N

N
       

Hasil r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel product 

moment dengan α = 5%. Jika r11> rtabel maka instrument tes dikatakan 

reliabel. (Arikunto, 2002 : 101) 

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha, diperoleh 

harga r11= 0,75. Harga ini dikonsultasikan dengan harga r tabel dengan N 

= 35 pada taraf signifikan α = 5% diperoleh harga r tabel = 0,312. jadi r 

hitung > r tebel. Hal ini menunjukkan bahwa soal yang disusun merupakan 

soal yang reliabel. Perhitungan secara lengkap disajikan pada lampiran. 
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3. Taraf Kesukaran 

Tujuan dari tes ini untuk medapatkan data dalam penelitian, maka 

soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sulit 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. 

Untuk menentukan tingkat kesulitan digunakan rumus sebagai 

berikut: 

  JS

B
P 

      

Dimana: 

P  = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar  

JS  = Jumlah siswa peserta tes  

Menurut katentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

0 < P ≤ 0,3 = sukar 

0,3 < P ≤ 0,7 = sedang 

0,7 < P ≤ 1 = mudah 

    (Arikunto, 2002: 208-210). 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba, menggunakan 

software Microsoft Excel 2007 disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini. 
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Tabel 3.4 Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

No Kriteria 
Jumla

h 
Nomor soal 

1 Mudah 10 1,3,4,5,6,7,9,10,11,28 

2 Sedang 12 
12,13,14,17,18,19, 

23,24,25,26,27,30 

3 Sukar 8 2,8,15,16,20,21,22,29 

          *Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 

 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu  soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang kurang pandai (berkemampuan rendah). 

Cara menentukan daya pembeda yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

  
BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D      

Dimana: 

D : daya pembeda (indeks diskriminasi) 

J : jumlah peserta tes 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB    : banyaknya peserta kelompok bawah  

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar  

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  

dengan benar 

A

A
A

J

B
P   : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

B

B
B

J

B
P   : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya beda adalah: 

0 < D ≤ 0,2   = jelek (poor) 
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0,2 < D ≤ 0,4  = cukup (satisfactory) 

0,4 < D ≤ 0,7 = baik (good) 

0,7 < D ≤ 1  = baik sekali (exellent) 

   (Arikunto, 2002: 213-218). 

Untuk menguji reliabilitas soal tes uraian akan digunakan rumus 

sebagai berikut: 

   𝑡 =  
(𝑀𝐻−𝑀𝐿)

√
∑ 𝑥1

2+∑ 𝑥2
2  

𝑛𝑖 ( 11 n )

      

Keterangan: 

MH   = rata – rata dari kelas atas  t       = Daya pembeda 

ML   = rata – rata dari kelas bawa 𝑛𝑖     = 27 % x N  

∑𝑥1
2 = Jumlah kuadrat deviasi individual dari kelas atas  

∑𝑥2
2 = Jumlah kuadrat deviasi individual dari kelas bawah 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan ttab dengan taraf 

signifikan 5 %. Jika thit > ttab dengan dk = 𝑛1 + 𝑛2 - 2, maka soal 

tersebut mempunyai daya pembeda yang signifikan. 

(Sudjana, 2002: 239) 

Hasil analisis daya pembeda soal uji coba, menggunakan 

software Microsoft Excel 2007disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5 Daya Pembeda Soal Uji Coba 

No Kriteria 
Jumla

h 
Nomor soal 

1 Baik 7 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,15,17, 

18,22,23,25,26,29,30 

2 Cukup 19 8,12,13,14,19,21,24,27 

3 Jelek 4 11,16,20,28 

            *Data selengkapnya disajikan dalam Lampiran 
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3.10 Prosedur / Cara Kerja 

Adapun rancangan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah : 

1. Menentukan subyek penelitian yaitu menentukan populasi dan sampel. 

2. Menentukan kelas eksperimen dan uji coba 

3. Menerapkan model TGT (Team Game Turnament) pembelajaran pada 

kelas eksperiment. 

4. Memberikan tes pada kelas eksperiment dimana instrument uji coba 

sebelumnya telah diujicobakan di kelas uji coba. 

5. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan statistika yang sesuai. 

6. Setelah proses penghitungan selesai peneliti menyusun dan melaporkan 

hasil penelitian. 

 

3.11 Analisis dan Interpretasi Data 

3.11.1 Analisis data 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah sampel yang 

diambil berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat ditentukan statistik 

yang akan digunakan dalam mengolah data (statistik parametrik atau statistik 

non parametrik). Rumus yang digunakan adalah Chi Kuadrat. 

Langkah-langkah uji normalitas data sebagai berikut : 

(1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah 

(2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas 

(3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku 
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(4) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas 

(5) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai berikut: 

s

xx
z i

i






       
 

(6) Mengubah harga z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel. 

(7) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva dengan rumus sebagai 

berikut : 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2

     

 

dengan : 
2  = Chi Kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

k = banyaknya kelas interval 

(8) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel 

dengan taraf signifikansi 5% 

(9) Menarik kesimpulan yaitu jika hitung
2 < tabel

2 , maka data 

berdistribusi normal 

 (Sudjana, 2005:273) 

b. Uji kesamaan dua varians (homogenitas) 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen, yang 

selanjutnya untuk menentukan statistik t yang akan digunakan dalam 

pengujian hipotesis. Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah 
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kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang 

digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

H0  :  
2

2

2

1    , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians 

sama 

Ha  :  
2

2

2

1    , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians 

tidak sama 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai 

berikut : 

terkecilians

terbesarians
Fhitung

var

var
               

dengan kriteria pengujian tolak H0 jika Fhitung ≥ F
)1,1(

2

1
21  nn

, dengan  = 5%, 

n1-1 adalah dk pembilang, dan n2-1 adalah dk penyebut. 

   (Sudjana, 2005:250) 

3.11.2 Analisis data akhir 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dalam rangka 

penarikan kesimpulan mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan 

cara untuk mengolah data hasil penelitian guna memperoleh suatu 

kesimpulan. Langkah-langkah dalam mengolah data hasil penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Uji t satu pihak 

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas treatment adalah :  
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 1

2






NN

dx

M
t d

       

              (Arikunto 2010: 349) 

Dengan keterangan : 

Md         : mean dari deviasi (d) antara post test dan pre test 

  dx 2

 
: jumlah kuadarat deviasi  

N      : subyek pada sampel 

Db     : ditentukan dengan N-1  

Perbedaan antara hasil pre test dengan post test signifikan apabila 

thitung  dikonsultasikan dengan nilai t pada pada lampiran uji t  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑡1−∝ dengan 𝑡1−∝ didapat dari daftar distribusi t dengan peluang (1−∝) 

dan 𝑑𝑘 = (𝑛 − 1). 

Sedangkan dengan hipotesis H0 diterima jika Perbedaan antara hasil 

pre test dengan post test tidak signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1  Hasil Penelitian  

4.1.1 Hasil belajar fisika kelas eksperimen dan kelas kontrol  

Hasil analisis data pada bab ini merupakan hasil yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri Karimunjawa  

Kabupaten Jepara. Kelas yang digunakan sebagai kelas uji coba penelitian 

adalah kelas VII- A sebagai kelas eksperimen, kelas VII-B sebagai kelas 

kontrol. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pemuaian. 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran teams game 

turnamen (TGT) pada kelas eksperimen dan model pembelajaran convensional 

pada kelas kontrol. 

Analisis yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap 

akhir. Analisis tahap awal bertujuan untuk mengetahui apakah dua sampel 

tersebut berasal dari kondisi awal yang relatif sama atau tidak sebelum 

diberikan perlakuan. Sedangkan analisis tahap akhir dilaksanakan setelah 

penelitian dilaksanakan yang bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran 

yang lebih baik dilihat dari hasil postes . 

Setelah menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol  
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Tabel 4.1 hasil dari kelas kontrol dan kelas eksperimen  

Kolompok N  Standar Deviasi 

Eksperimen 36 79,028 12,42 

Kontrol 36 70,694 11,48 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Karimunjawa , terdiri dari tiga kelas dengan 

jumlah 108 orang siswa, dengan masing-masing kelas sebanyak 36 orang 

siswa. Pada penelitian ini menentukan Kelas VII A sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VII B sebagai kelas kontrol. Sebelum diberi perlakuan kedua kelas 

tersebut melaksanakan pretest yang nantinya hasil pretest tersebut digunakan 

sebagai data awal. Kemudian setelah mendapat perlakuan kedua kelas 

melaksanakan posttest yang digunakan sebagai data akhir. Setelah itu 

melakukan uji normalitas pada kedua kelas tersebut, jika kedua kelas tersebut 

dalam keadaaan homogen artinya kedua kelas tersebut berasal dari keadaan 

awal yang sama dan layak untuk dibandingkan.  

Setelah kedua kelas dinyatakan berdistribusi normal dan homogen 

maka kedua kelas tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pada kelas 

eksperimen yaitu kelas VII A diberikan perlakuan pembelajaran dengan model 

pembelajaran TGT dengan bantuan media sulap. Sedangkan pada kelas kontrol 

yaitu kelas VII B diberi perlakuan dengan pembelajaran konvensional, yaitu 

penyampaian materi dengan ceramah. 
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Untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran TGT 

dengan bantuan media sulap pada pokok bahasan pemuaian terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal siswa SMP ini dilakukan analisis tahap akhir 

berupa uji t. Dari hasil perhitungan didapatkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 4,92 > 

1,67. Sehingga ada perbedaan rata-rata hasil postest yang disebabkan oleh 

pemberian perlakuan. Artinya, ada pengaruh pembelajaran dengan model 

pembelajaran TGT dengan bantuan media sulap, dimana rata-rata hasil posttest 

kelas eksperimen yaitu 79,028 dan rata-rata hasil posttest kelas kontrol yaitu 

70,694. Perbedaan hasil posttest dan postes dapat dilihat dalam gambar 5.1. 

Gambar 5.1 Grafik Rata-rata Nilai Pretest dan Rata-rata Nilai 

Posttest 
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4.2  Analisis Uji Syarat  

4.2.1 Uji Normalitas  

Untuk mengetahui sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal dilakukan dengan menggunakan uji chi kuadrat, taraf signifikansi 

5%. Penyajian dan perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Uji Normalitas  (posttest) 

 

Pada taraf 5% dan n1= 36, dan n2 = 36 baik untuk kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini berarti sampel dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. 

4.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dalam hal ini menggunakan uji Bartlett, uji bartlett 

ini  digunakan untuk mengetahui apakah varians sampel-sampel yang 

berasal dari populasi yang sama tersebut bersifat homogen. Diperoleh  

perhitungan 𝜒2 hitung = 0,4306. Untuk α = 5% dengan dk = 1 diperoleh 

𝑥tabe𝑙
2 = 3,841. Karena 𝜒hitung

2 < 𝜒𝑡abel
2 , yaitu 0,4306 < 3,841 maka populasi 

mempunyai varians yang sama (homogen). 

 

Kelompok N Lo Ltabel Kesimpulan 

Eksperimen      36 0,1190 0,1401 Berdistribusi Normal 

Kontrol      36 0,1283 0,1401 Berdistribusi Normal 
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4.2.3 Uji Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji yaitu  H0 : μ1 = μ2  dan  Ha :μ1 ≠μ2 . Dapat 

dilihat mengenai perhitungan uji-t bahwa diperoleh thitung= 4,92 dan ttabel = 

1,67 dengan dk = 70. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa H02 diterima 

jika nilai  2/112/11   ttt ternyata diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,92 > 

1,67. Maka H02 ditolak, yang artinya ada pengaruh antara hasil belajar yang 

menggunakan model pembelajaran dengan model TGT dengan media sulap. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, yaitu 79,028 dan 

70,694. 

 

4.3 Pembahasan dan hasil penelitian  

Penelitian ini adalah jenis penelitian ekperimen pendidikan yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh model 

pembelajaran tipe TGT (Team Game Turnament) dengan bantuan media 

sulap untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal fisika SMP.  

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal dalam 

bentuk pilihan ganda sebanyak 30 butir soal. Sebelum soal uji coba 

digunakan sebagai alat evaluasi dalam penelitian, soal tersebut diujicobakan 

pada kelas uji coba yaitu kelas VII C dengan jumlah siswa 36. Setelah soal 

diujicobakan, dilakukan analisis validitas butir soal. Dari 30 soal yang 

diujicobakan diperoleh 20 soal yang dinyatakan valid. Setelah dilakukan 
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validitas butir soal, selanjutnya menghitung reliabilitas tes. Dengan taraf 

signifikan 5% dan N=36, diperoleh nilai rtabel = 0,312 sedangkan nilai r11 = 

0,75 karena r11 terletak pada interval 0,70 ≤ r11 < 1,00 maka instrumen 

dinyatakan reliabel dengan kategori sangat tinggi. Setelah dilakukan analisis 

reliabilitas, maka selanjutnya menghitung tingkat kesukaran soal. Pada 

tingkat kesukaran terdapat tiga kriteria yaitu mudah, sedang, sukar. Dari 30 

soal yang diujicobakan, 10 soal dinyatakan pada kriteria mudah,  12 soal 

pada kriteria sedang, dan 8 soal pada kriteria sukar. Selanjutnya dilakukan 

analisis daya pembeda soal dengan tiga kriteria yaitu jelek, cukup, baik. 

Dari 30 soal yang diujcobakan, 4 soal masuk dalam kriteria jelek, 18 soal 

kriteria cukup, 8 soal kriteria baik. Setelah dilakukan ujicoba instrumen dan 

analisis instrumen, peneliti mengambil 20 soal yang valid untuk dipakai 

dalam evaluasi pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Pada penelitian diambil dua kelas yang akan digunakan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu kelas VII A sebagai kelas 

eksperimen sedangkan kelas VII B sebagai kelas kontrol. Sebelum diberi 

perlakuan kedua kelas tersebut melaksanakan pretest yang nantinya hasil 

pretest tersebut digunakan sebagai data awal. Kemudian setelah mendapat 

perlakuan kedua kelas melaksanakan posttest yang digunakan sebagai data 

akhir. 

Pada analisis tahap awal, data diperoleh dari hasil pretest siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan data awal tersebut 

diperoleh hasil uji normalitas menggunakan uji Lilliefors untuk kedua kelas 
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dengan kriteria pengujian yaitu jika 𝐿0 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka data tersebut 

berdistribusi normal. Pada kelas eksperimen 𝐿0 = 0,1200 dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

0,1401 selanjutnya pada kelas kontrol 𝐿0 = 0,1331 dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,1401 

karena kedua kelas tersebut memenuhi 𝐿0 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka kedua kelas 

tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya kedua kelas tersebut diuji 

homogenitasnya menggunakan uji Barlett dengan kriteria pengujian 

𝜒hitung
2 < 𝜒𝑡abel

2  maka kedua sampel homogen. Berdasarkan hasil anilisis 

uji homogenitas diperoleh 𝜒hitung
2 = 0,4306 dan 𝜒𝑡abel

2 = 3,841, karena 

𝜒hitung
2 < 𝜒𝑡abel

2  maka kelas tersebut dalam keadaan homogen, sehingga 

kedua kelas berasal dari keadaan awal yang sama dan layak untuk 

dibandingkan. 

Setelah kedua kelas dinyatakan berdistribusi normal dan homogen 

maka kedua kelas tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pada kelas 

eksperimen yaitu kelas VII A diberikan perlakuan pembelajaran dengan 

model pembelajaran TGT dengan bantuan media sulap. Sedangkan pada 

kelas kontrol yaitu kelas VII B diberi perlakuan dengan pembelajaran 

konvensional, yaitu penyampaian materi dengan ceramah. 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran TGT 

dengan bantuan media sulap pada pokok bahasan pemuaian terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal siswa SMP ini dilakukan analisis tahap 

akhir berupa uji t pihak kanan. Dari hasil perhitungan didapatkan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 4,92 > 1,67. Sehingga ada perbedaan rata-rata hasil 

postest yang disebabkan oleh pemberian perlakuan. Artinya, ada pengaruh 
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pembelajaran dengan model pembelajaran TGT dengan bantuan media 

sulap, dimana rata-rata hasil posttest kelas eksperimen yaitu 79,028 dan 

rata-rata hasil pretest kelas kontrol yaitu 70,694. Dari nilai tersebut, 

menunjukkan bahwa hasil nilai posttest kelompok eksperimen mengalami 

peningkatan dan telah mencapai KKM.  

Faktor yang menyebabkan kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

hasil belajar yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol adalah antusias belajar 

siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol, karena 

dalam pembelajaran dengan model TGT (team game turnamen) dengan 

bantuan media sulap lebih termotivasi mengikuti materi pembelajaran 

karena dalam pembelajarannya siswa diberi sebuah permainan yang di 

bentuk dalam sebuah tim untuk menyelesaikan soal. Sehingga siswa 

merasakan suasana belajar yang baru yang menambah motivasi siswa untuk 

belajar. 

Hasil penelitian ini memperkuat teori TGT (team game turnament) 

dapat menjadi salah satu model pembelajaran Fisika bagi siswa karena 

model pembelajaran tipe ini menggunakan permainan dan turnamen 

akademik yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Di samping itu 

juga melatih siswa untuk belajar memecahkan masalah bersama.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas dalam 

bab III dan IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran TGT (Team Game Turnamen) dengan 

bantuan media sulap lebih baik dengan di kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terbukti 

bahwa pada analisis akhir melalui uji t diperoleh thitung > ttabel  yaitu 4,92 > 

1,67, maka Ho ditolak. Hal ini juga terbukti pada nilai rata-rata posttest pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas ekperimen yang 

menggunakan model pembelajaran TGT (Team Game Turnamen) dengan 

bantuan media sulap lebih baik mempunyai rata-rata 79,03, sedangkan pada 

kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional mempunyai 

rata-rata 70,67. Selain itu, tingkat ketuntasan belajar pada kelas eksperimen 

lebih baik dibandingkan dengan ketuntasan belajar kelas kontrol. Hasil nilai 

kelompok eksperimen melebihi batas kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu dengan nilai 70. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh model 

pembelajaran TGT (Team Game Turnamen) dengan bantuan media sulap 

lebih baik  terhadap model pembelajaran konvensional.   
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka ada beberapa saran 

yang dapat diajukan antara lain: 

1. Sebaiknya guru menggunakan model dan media pembelajaran yang 

bervariasi, khususnya model TGT dengan bantuan media sulap untuk  

membantu dalam penyampaian pesan ataupun materi pembelajaran.  

2. Diperlukan pelatihan bagi guru yang akan mengimplementasikan model 

pembelajaran TGT, khususnya dengan bantuan media sulap. 

3. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran TGT pada 

mata pelajaran lain yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Lampiran 1 

 

Surat penelitian  
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Lampiran 2 

 

Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3 

S I L A B U S  

Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Karimunjawa  I 2 Rembang   Mata Pelajaran: IPA 

Kelas/semester  : VII/1 (satu)        Alokasi Waktu: 2 x 40 

Menit 

Standar Kompetensi  : 3. Memahami wujud zat dan perubahannya 

 

Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 

Sub Materi 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.1 Menyelidiki 

sifat-sifat zat 

berdasarkan 

wujudnya dan 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Wujud Zat 
 Melakukan 

percobaan 

perubahan  wujud 

zat 

 Mendiskusikan 

materi susunan 

partikel 

 Menyelidiki 

perubahan wujud 

suatu zat 

 Menafsirkan 

susunan gerak 

partikel pada 

berbagai wujud 

zat melalui 

penalaran  

 
4x40menit 

Buku IPA 

Terpadu, 

Buku kerja, 

Alat-alat 

praktikum 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 

Sub Materi 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Mengamati 

perbedaan kohesi 

dan adhesi 

melalui 

percobaan 

 Mengaplikasikan 

peristiwa 

kapilaritas 

 Membedakan 

kohesi dan 

adhesi 

berdasarkan 

pengamatan 

 Mengkaitkan 

peristiwa 

kapilaritas dalam 

peristiwa 

kehidupan 

sehari-hari 

3.2 Mendeskripsikan 

konsep massa jenis 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Massa Jenis 
 Menyimpulkan 

dari percobaan 

bahwa massa jenis 

adalah salahsatu 

ciri khas suatu zat. 

 Menyimpulkan 

dari percobaan 

bahwa massa 

jenis adalah 

salahsatu ciri 

khas suatu zat. 

 
4x40menit 

Buku IPA 

Terpadu, 

Buku kerja, 

Alat-alat 

praktikum 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 

Sub Materi 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Menyimpulkan 

pengaruh massa 

dan volume 

terhadap massa 

jenissuatu zat 

 Menghitung massa 

jenis suatu zat. 

 Menggunakan 

konsep massa jenis 

untuk berbagai 

penyelesaian 

masalah dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 Menghitung 

massa jenis suatu 

zat 

 Menggunakan 

konsep massa 

jenis untuk 

berbagai 

penyelesaian 

masalah dalam 

kehidupan 

sehari-hari 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/ 

Sub Materi 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.3 Melakukan 

percobaan yang 

berkaitan dengan 

pemuaian dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Pemuaian Zat 
 Mengamati proses 

pemuaian zat 

padat, cair dan gas 

 Melakukan 

percobaan 

pemuaian zat padat 

dan zat cair 

 Menganalisis muai 

volum berbagai 

jenis zat cair 

 Menyelidiki 

proses pemuaian 

zat padat, cair 

dan gas 

 Merencanakan 

percobaan 

sederhana untuk 

menunjukkan 

pemuaian zat 

cair dan zat padat 

 Menunjukkan 

prinsip pemuaian 

dalam teknologi 

misalnya bimtal  

Penilaian 

kinerja 

(sikap dan 

praktik), 

diskusi  dan 

tes tertulis 

 

2x40menit 
Sumber:  

Buku paket 

IPA  

Marthen 

Kanginan 

Alat dan 

Bahan :  

Botol kaca, 

air, balon 

karet, uang 

logam, 

kawat, lilin, 

penjepit baju 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Karimunjawa 

Kelas / Semester : VII (tujuh)/Semester 1 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi waktu :   4 X 40’ 

 

Standar Kompetensi : 3.   Memahami wujud zat dan perubahannya. 

 

Kompetensi Dasar : 3.1 Menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan 

wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat: 

  1. Mengamati perubahan wujud zat. 

  2. Membuktikan bahwa partikel dapat bergerak. 

  3. Mengamati pengaruh suhu terhadap kecepatan 

gerak partikel. 

  4. Mengamati meniskus pada permukaan zat cair. 

  5. Mengamati peristiwa kapilaritas pada pipa 

kapiler yang diameternya berbeda. 

  6. Menyebutkan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari yang bekerja berdasarkan efek kapilaritas. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

Materi Pembelajaran : Wujud zat 

 

Metode Pembelajaran : Mode: 

  - Team Games Turnament (TGT) 

   

  Metode:  

  - Diskusi kelompok 

  - Eksperimen 

 

Langkah-langkah Kegiatan 

 

PERTEMUAN PERTAMA 
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a. Kegiatan Pendahuluan 

 . Motivasi dan apersepsi 

  - Bagaimana air laut bisa berubah wujud menjadi kristal-kristal garam? 

  - Bagaimana es bisa mencair? 

 . Prasyarat pengetahuan 

  - Apakah wujud suatu zat dapat berubah? 

  - Faktor apakah yang mempengaruhi perubahan wujud? 

 .  

 

 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

- Mengamati perubahan wujud zat. 

- Mengamati pengaruh suhu terhadap kecepatan gerak partikel. 

- melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alamdan belajar dari aneka sumber; 

- menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

- memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

- melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

- memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

- Guru mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan proses 

permainan atau game (TGT) 

- Guru membagi siswa dalam 4 kelompok berdasarkan baris tempat 

duduk siswa. 

- Guru memberikan pertanyaan pada masing-masing deret kelompok 

untuk dijawab secara cepat dan berebut, kegiatan tersebut diulang 

kembali sampai deret terakhir.   

 

 .Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- Guru memberikan pengumuman tentang jumlah skor dari hasil 

permainan untuk tiap kelompok dan memberikan reward kepada tim 

pemenang. 



77 
 

 
 

- Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya materi yang 

belum jelas atau paham 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

- Guru memberikan soal post test kepada 

Siswa 

 

- bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 

 

 

PERTEMUAN KEDUA 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 . Motivasi dan apersepsi 

  - Mengapa air membasahi dinding kaca, sedangkan raksa tidak? 

  - Mengapa serangga dapat berjalan di atas air? 

  - Mengapa minyak tanah dapat merambat naik di sepanjang sumbu 

kompor? 

 . Prasyarat pengetahuan 

  - Apakah yang dimaksud dengan kohesi dan adhesi? 

  - Apakah yang dimaksud dengan tegangan permukaan? 

  - Apakah yang dimaksud dengan kapilaritas? 

 .  

 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

- Mengamati meniskus pada permukaan zat cair. 

- Mengamati peristiwa kapilaritas pada pipa kapiler yang diameternya 

berbeda. 

- Menyebutkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bekerja 

berdasarkan efek kapilaritas. 

- melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alamdan belajar dari aneka sumber; 

- menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

- memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

- melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dan 
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- memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

- Guru mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan proses 

permainan atau game (TGT) 

- Guru membagi siswa dalam 4 kelompok berdasarkan baris tempat 

duduk siswa. 

- Guru memberikan pertanyaan pada masing-masing deret kelompok 

untuk dijawab secara cepat dan berebut, kegiatan tersebut diulang 

kembali sampai deret terakhir.   

 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- Guru memberikan pengumuman tentang jumlah skor dari hasil 

permainan untuk tiap kelompok dan memberikan reward kepada tim 

pemenang. 

- Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya materi yang 

belum jelas atau paham. 

- memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

- Guru memberikan soal post test kepada siswa 

- bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

  

Sumber Belajar 

a. Buku IPA Terpadu. 

b. Buku kerja 

c. Alat-alat praktikum 
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Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menyelidiki perubahan 

wujud suatu zat 

 Menafsirkan susunan 

gerak partikel pada 

berbagai wujud zat 

melalui penalaran  

 Membedakan kohesi dan 

adhesi berdasarkan 

pengamatan 

 Mengkaitkan peristiwa 

kapilaritas dalam 

peristiwa kehidupan 

sehari-hari 

 

Tes 

tertulis 

 

Tes 

tertulis 

 

Tes Unjuk 

kerja 

 

Tes tulis 

PG 

 

 

PG 

 

 

 Uji petik 

kerja 

produk 

 

Tes uraian 

 

 Hujan merupakan 

peristiwa .... 

a. menguap, mengembun 

b. menguap, melebur 

c. melebur, mengembun 

d. mengembun, melebur 

 Gaya tarik antar partikel 

pada zat padat adalah .... 

a. sangat kuat 

b. kurang kuat 

c. tidak tentu 

d. selalu berubah 

 Lakukan percobaan adhesi 

dan kohesi dengan 

menggunakan alat dan 

bahan yang disediakan 

 JelaskanMengapa pada 

musim hujan tembok 

menjadi lembab ?  

 

 

 

 

        

    Mengetahui,      

        Karimunjawa, 

Guru mata pelajaran      Praktikan 

 

 

Kardi. S.Pd       Dony Wahyudi 

NIP. 19630927 198501 1 004     NIM. 1102410016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Karimunjawa 

Kelas / Semester : VII (tujuh)/Semester 1 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi waktu :   4 X 40’ 

 

Standar Kompetensi : 3. Memahami wujud zat dan perubahannya 

 

Kompetensi Dasar : 3.2 Mendeskripsikan konsep massa jenis dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat: 

  1. Menyimpulkan bahwa massa jenis merupakan 

ciri khas suatu zat. 

  2. Menyimpulkan pengaruh massa dan volume 

terhadap massa jenis suatu zat. 

  3. Menghitung massa jenis suatu zat. 

  4. Mengaplikasikan konsep massa jenis dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

Materi Pembelajaran : Massa Jenis 

 

Metode Pembelajaran : Model:  

  - Team Games Turnament (TGT) 

   

  Metode: 

  - Diskusi kelompok 

  - Eksperimen 

 

Langkah-langkah Kegiatan 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 . Motivasi dan apersepsi 

  - Apakah wujud zat dapat dibedakan berdasarkan massa jenisnya? 
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  - Apakah massa dan volume mempengaruhi massa jenis suatu zat? 

 . Prasyarat pengetahuan 

  - Apakah massa jenis merupakan ciri khas suatu zat? 

  - Faktor apakah yang mempengaruhi massa jenis suatu zat? 

 . Pra eksperimen 

  - Berhati-hatilah menggunakan peralatan laboratorium. 

 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

- melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alamdan belajar dari aneka sumber; 

- menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

- memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

- melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dan; 

- memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

- Guru mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan proses 

permainan atau game (TGT) 

- Guru membagi siswa dalam 4 kelompok berdasarkan baris tempat 

duduk siswa. 

- Guru memberikan pertanyaan pada masing-masing deret kelompok 

untuk dijawab secara cepat dan berebut, kegiatan tersebut diulang 

kembali sampai deret terakhir.   

 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- Guru memberikan pengumuman tentang jumlah skor dari hasil 

permainan untuk tiap kelompok dan memberikan reward kepada tim 

pemenang. 

- Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya materi yang 

belum jelas atau paham. 

- memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  
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c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

- Guru memberikan soal post test kepada siswa 

- bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

  

 

 

PERTEMUAN KEDUA 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 . Motivasi dan apersepsi 

  - Bagaimana menghitung massa jenis suatu zat? 

  - Mengapa air laut di muara sungai tidak dapat segera bercampur dengan 

air sungai? 

 . Prasyarat pengetahuan 

  - Apakah rumus massa jenis suatu zat? 

  - Bagaimana aplikasi konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari? 

 

a. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

- melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alamdan belajar dari aneka sumber; 

- menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

- memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

- melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

- memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

- Guru mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan proses 

permainan atau game (TGT) 

- Guru membagi siswa dalam 4 kelompok berdasarkan baris tempat 

duduk siswa. 

- Guru memberikan pertanyaan pada masing-masing deret kelompok 

untuk dijawab secara cepat dan berebut, kegiatan tersebut diulang 

kembali sampai deret terakhir.   
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 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

- Guru memberikan pengumuman tentang jumlah skor dari hasil 

permainan untuk tiap kelompok dan memberikan reward kepada tim 

pemenang. 

- Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya materi yang 

belum jelas atau paham. 

- memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

- Guru memberikan soal post test kepada siswa 

- bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 

Sumber Belajar 

a. Buku IPA Terpadu. 

b. Buku kerja 

c. Alat-alat praktikum 

 

Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menyelidiki proses 

pemuain pada zat 

padat, cair dan gas 

 Merencanakan 

percobaan sederhana 

untuk menunjukkan 

pemuaian zat cair dan 

zat padat 

 Menunjukkan prinsip 

pemuian dalam 

teknologi misalnya 

Bimetal 

Observasi 

 

 

Tes Unjuk 

kerja 

 

 

 

 Tes 

tertulis 

Lembar 

observas 

 

Uji petik 

kerja 

prosedur 

dan 

produk 

 

uraian 

 Menggunakan alat  

Muschenbroek untuk 

mengamati pemuaian zat 

 Buatlah rancangan percobaan 

tentang pemuaian zat 

 Jelaskan cara kerja setrika 

listrik otomatis.... 

 Jika sebatang besi dibagi 

menjadi dua bagian, massa 

jenisnya.... 

a. tetap

 

 

  

b. menjadi setengah massa 

jenis mula-mula 

c.menjadi dua kali massa jenis 

mula-mula 

d. menjadi seperempat 

massa jenis mula-mula 
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 Di muara sungai, air laut 

tidak dapat segera bercampur 

dengan air sungai. Mengapa 

demikian? 

 

 

 

 

     Mengetahui,     

         Karimunjawa, 

Guru mata pelajaran      Praktikan 

 

 

Kardi. S.Pd       Dony Wahyudi 

NIP. 19630927 198501 1 004     NIM. 1102410016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : SMP Negeri 1 Karimunjawa 

Mata  Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : VII 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

Standar Kompetensi : 3. Memahami wujud zat dan perubahannya 

Kompetensi Dasar   : 3.3 Melakukan percobaan yang berkaitan 

dengan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari 

Tujuan Pembelajaran          :Siswa dapat : 

1. Memahami  pengertian  pemuaian zat 

padat, cair dan gas 

2. Melakukan percobaan pemuaian zat 

cair dan zat padat 

3. Menghitung  muai volume berbagai 

jenis zat  

4. Membandingkan pemuaian zat cair dan 

zat padat 

5. Memahami contoh prinsip pemuaian 

dalam teknologi 

 

Karakter siswa yang diharapkan  :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

Materi Pembelajaran     : Pemuaian Zat 

 

Metode Pembelajaran : Model:  

  - Team Games Turnament (TGT) 
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  Metode: 

  - Diskusi kelompok 

  - Eksperimen 

 

 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 . Motivasi dan apersepsi 

  - Mengapa panas dapat menyebabkan pemuaian? 

 . Prasyarat pengetahuan 

  - Faktor apakah yang mempengaruhi pemuaian? 

 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

- Guru mengulas atau mengingat kembali materi yang lalu dengan 

memberi pertanyaan kepada siswa 

- Guru menayakan tentang pemuaian 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

- Guru menampilkan sebuah sulap yang berkaitan dengan konsep 

materi pemuaian. 

- Guru menjelaskan tentang pengertian dan rumus dari pemuaian pada 

zat padat, cair dan gas beserta contoh-contohnya 

- Guru mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan proses 

permainan atau game (konsep TGT). 

- Guru membagi siswa dalam 4 kelompok berdasarkan baris tempat 

duduk siswa. 

- Guru memberikan pertanyaan pada masing-masing deret kelompok 

untuk dijawab secara cepat dan berebut, kegiatan tersebut diulang 

kembali sampai deret terakhir.  

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru:  

- Guru memberikan pengumuman tentang jumlah skor dari hasil 

permainan untuk tiap kelompok dan memberikan reward kepada tim 

pemenang. 

- Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya materi yang 

belum jelas atau paham 

 

 
c. Kegiatan Penutup 

- Guru memberikan soal post test kepadaSiswa 
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- Guru menanyakan kesimpulan kepada siswa 

 
Sumber Belajar 

a. Buku IPA Terpadu  

b. Buku kerja 

c. Alat-alat praktikum 

 
Penilaian Hasil Belajar 

Teknik   : Tes 

Bentuk instrumen  : Tes tertulis 

Contoh soal :  

1. Apa yang dimaksud dengan pemuaian? 

2. Potoglah sebuah kawat dengan panjang 20cm, kemudian panaskan kawat 

tersebut, apa yang akan terjadi? Jelaskan! 

3. Bola kaca mempunyai volume 20 cm³. Apabila suhunya dinaikkan sebesar 

1000C dan kaca mem-punyai koefisien muai panjang sebesar 9 x 10 –6/0 C., 

hitunglah pertambahan volumenya! 

4. Apa yang terjadi jika air dan sebuah besi masing-masing diapanaskan 

5. Rel kereta api terbuat dari baja dan disusun sambung menyambung antara 

satu buah rel dengan rel lainnya. Sambungan antara satu rel dengan rel 

lainnya tidak rapat, tetapi memiliki celah atau direnggangkan. Mengapa? 

Kunci jawaban 

No Kunci Jawaban skor 

1 Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda 

karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya 

ukuran suatu benda karena menerima kalor. 

 

1 

2 Kawat tersebut akan memuai  dan mengalami 

pertambahan panjang 

 

1 
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3 Diketahui : 

Vo = 20cm = 2x10-3m 

ᵞ= 9x10-6 

Δt  = 1000c 

Ditanya : 

ΔV=…..?                                       ………………(1) 

Jawab: 

ΔV=Vo.ᵞ. Δt                                 .………………(1) 

      =2x10-3 . 9x10-6 . 100             ………………(1) 

= 18x10-7 m3                           ....…………….(1) 

 

4 

4 Besi akan memuai dan betambah panjang , 

umumnya zat yang dipanaskan akan memuai tetapi 

air yang dipanaskan dari suhu 00C - 40C volumeya 

akan menyusut. 

 

2 

5 Perenggangan ini bertujuan untuk menjaga agar rel 

tidak  melengkung pada siang hari karena apabila rel 

terkena panas pada siang hari panjangnya akan 

bertambah. Penambahan panjang akibat panas pada 

rel itu merupakan peristiwa pemuaian zat. 

2 

Jumlah skor 10 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

10
 𝑥 100 = .... 

  

 

      Karimunjawa,     

 

Mengetahui,          

Guru mata pelajaran      Praktikan 

 

 

Kardi. S.Pd       Dony Wahyudi 

NIP. 19630927 198501 1 004     NIM. 1102410016 
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Lampiran 5  

Materi 

Pertemuan ke – 1 (KD 3.1) 

WUJUD ZAT 

 

A. Wujud Zat 

Konsep 

Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. 

Apakah benda-benda memerlukan tempat? Misal tersedia air yang berada di dalam 

gelas. Tuanglah air tersebut ke dalam kaleng. Apakah air menempati kaleng? 

Ternyata air memerlukan tempat atau wadah. Selanjutnya jika air dalam wadah itu 

ditimbang ternyata memiliki massa. Demikian halnya dengan udara ternyata juga 

menempati ruang dan memiliki massa. Di sekitarmu terdapat benda-benda yang 

dapat kamu kelompokkan kedalam tiga wujud zat. Beberapa benda seperti besi, 

kayu, aluminium termasuk zat padat. Air, minyak termasuk zat cair, sedangkan gas 

elpiji, udara termasuk zat gas. Pada prinsipnya terdapat tiga wujud zat yaitu : zat 

padat, zat cair dan 

zat gas. 

 

1. Perubahan Wujud Zat 

Selepas kamu melakukan kegiatan olah raga tentu akan merasakan haus.  Diantara 

teman kamu mengajak pergi ke kantin sekolah untuk membeli es teh. Tahukah 

kamu bagaimana cara membuat es? Ketika air dimasukkan ke dalam freezer akan 

mengalami perubahan wujud 

yaitu dari cair menjadi padat. Dapatkah kamu menjelaskan perubahan wujud yang 

terjadi ketika air dipanaskan kemudian mendidih? Perubahan wujud apa pula yang 

terjadi pada kapur barus yang dimasukkan pada almari pakaian? Coba kamu 

temukan jawabannya! Perubahan wujud zat digolongkan menjadi enam peristiwa 

sebagai berikut. 
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a. Membeku 

Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat 

melepaskan energi panas. 

b. Mencair 

Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat 

memerlukan energi panas. 

c. Menguap 

Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat 

memerlukan  energi panas. 

d. Mengembun 

Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat 

melepaskan energi panas. 

e. Menyublim 

Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat 

memerlukan energi panas. 

f. Mengkristal 

Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat 

melepaskan energi panas. 

B. Teori Partilel Zat 

Untuk dapat memahami peristiwa tersebut simak penjelasan berikut 

tentang kohesi dan adhesi. 

Konsep 

Perubahan wujud zat terjadi akibat perubahan gerak partikel. 

Konsep 

Molekul adalah bagian terkecil suatu zat yang masih memiliki sifat zat itu. Atom 

adalah partikel yang sangat kecil penyusun suatu benda. 

Zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel itu yang 

dinamakan molekul. Mengapa zat mempunyai bentuk tetap? Mengapa zat cair 

mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya? Bagaimana 

bentuk zat gas? Untuk lebih jelasnya ikuti penjelasan berikut ini. 
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1. Partikel Zat dapat Bergerak 

Sediakan minyak wangi dalam botol yang masih tertutup, letakkan di atas 

meja.Apakah kamu mencium aroma minyak wangi tersebut? Semprotkan minyak 

wangi dalam ruangan. Apakah kamu dapat mencium aroma minyak wangi itu? 

Ternyata saat minyak wangi belum disemprotkan kamu tidak akan mencium aroma 

minyak wangi itu. Tetapi setelah disemprotkan kamu dapat mencium aroma minyak 

wangi itu. Hal ini membuktikan sekaligus menunjukkan bahwa zat gas memiliki 

jarak antarpartikel lebih jauh dan bergerak bebas. Bagaimana jarak antarpartikel 

untuk zat padat dan zat cair? Simak penjelasan berikut! 

 

2. Susunan dan Gerak Partikel Pada Berbagai Wujud Zat 

a. zat padat 

 

Gambar 4.1 Zat padat memiliki susunan partikel dengan pola teratur 

 

Zat padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya tetap 

dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun teratur dan 

mempunyai gaya tarik antar partikel sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan 

partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. 

 

b. zat cair 

 

Gambar 4.2 Zat cair memiliki gaya  bekerja lebih kecil daripada zat padat 

 

Zat cair mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap. Bentuknya 

berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi 

renggang, tersusun teratur, gaya tarik antar partikel agak lemah. Volumenya tetap 
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dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah tetapi tidak dapat 

meninggalkan kelompoknya. 

 

c. zat gas 

 

Gambar 4.3 Partikel-partikel zat gas bergerak bebas 

 

Zat gas mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volume berubah-ubah. 

Bentuknya berubah-ubah  dikarenakan partikelpartikel pada zat gas berjauhan, 

tersusun tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah.  Volumenya berubah-

ubah dikarenakan Partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan 

kelompoknya. 

 

3. Menjelaskan Perubahan Wujud Zat Berdasarkan Teori Partikel 

 

Saat zat padat dipanaskan, mengakibatkan partikel-partikel zat padat bergerak lebih 

cepat dan gaya tarik antarpartikel menjadi lemah. Akibatnya partikel-partikel dapat 

berpindah tempat menyebabkan wujud zat berubah dari padat menjadi cair. Bila zat 

cair dipanaskan, mengakibatkan partikel-partikel zat cair bergerak cepat dan gaya 

tarik antarpartikel menjadi lemah. Akibatnya partikel-partikel dapat berpindah 

tempat menyebabkan wujud zat berubah dari cair menjadi gas. Bagaimana dengan 

zat gas? Coba kamu cari jawabannya! Pernahkah kamu mencoba memasukkan uang 

logam ke dalam gelas yang berisi penuh air? Berapa banyak uang logam yang dapat 

kamu masukkan ke dalam gelas tersebut? Apa yang terjadi? 
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Pertemuan ke -2 

 

Kohesi dan Adhesi 

Kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel zat sejenis. Adhesi adalah gaya 

tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Cembung dan cekungnya 

permukaan zat cair dalam tabung disebut meniskus. 

Teteskan air raksa di atas permukaan kaca, bagaimana bentuk raksa itu? Ternyata 

setetes air raksa itu berbentuk bola dan tidak membasahi permukaan kaca. Mengapa 

dapat terjadi? Karena kohesi air raksa lebih besar daripada adhesi air raksa dengan 

permukaan kaca. Teteskan air di atas permukaan kaca, bagaimana bentuk air itu? 

Ternyata setetes air itu menyebar dan membasahi permukaan kaca. Mengapa dapat 

terjadi? Karena kohesi air lebih kecil daripada adhesi air dengan permukaan kaca. 

Mengapa tinta dapat untuk menulis di kertas? Coba terangkan berdasarkan kohesi 

dan adhesinya!.2 : Memperlihatkan kohesi dan adhesi 

Alat dan bahan 

1) Dua buah tabung reaksi. 

2) Minyak goreng. 

Langkah kerja 

1) Siapkan dua buah tabung reaksi A dan tabung reaksi B. 

2) Tabung reaksi A olesilah dengan minyak goreng, Tabung reaksi B 

tidak diolesi minyak goreng. 

3) Tuanglah air pada kedua tabung reaksi tersebut. 

4) Amati permukaan air pada tabung reaksi A dan tabung reaksi B. 

Samakah kelengkungan permukaannya? Mengapa demikian? 
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      Gambar 4.4 Meniskus Cembung .        Gambar 4.5 Meniskus cekung 

Ternyata permukaan air pada kedua tabung reaksi tersebut tidak sama. Tabung 

reaksi A yang diolesi minyak goreng ternyata kelengkungan permukaan airnya 

berbentuk cembung (meniskus cembung). Sedangkan tabung reaksi B 

kelengkungan permukaan airnya berbentuk cekung (meniskus cekung). Apa yang 

dapat kamu jelaskan dari peristiwa itu?  

Pada tabung reaksi A terjadi peristiwa kohesi air lebih besar daripada adhesi air 

dengan permukaan tabung reaksi yang diolesi minyak goreng. Pada tabung reaksi 

B kohesi air lebih kecil daripada adhesi air dengan permukaan tabung reaksi. 

Permukaan zat cair yang bersentuhan dengan dinding tabung membentuk sudut 

disebut sudut kontak. Sudut kontak meniskus cembung mempunyai nilai lebih besar 

dari 900 , sedangkan meniskus cekung memiliki sudut kontak lebih kecil dari  90. 

 

Gambar 4. 6 Sudut kontak (A) Meniskus cembung 

(B) Meniskus cekung 

 

Menunjukkan Peristiwa Kapilaritas 

Alat dan bahan 

1) Dua bejana 
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2) Dua pipa kapiler 

3) Air raksa 

4) Air secukupnya 

Langkah kerja 

1) Siapkan dua bejana dan dua buah pipa kapiler (pipa yang  diameter ukurannya 

kecil) dengan ukuran yang sama. 

2) Isi bejana A dengan air dan bejana B dengan air raksa, kemudian celupkan pipa 

kapiler pada masing-masing bejana tersebut. 

3) Amati permukaan air dan air raksa pada masing-masing pipa kapiler. 

4) Nyatakan kesimpulanmu 

 

Gambar 4.7 Peristiwa kapilaritas pada pipa kapiler 

Ternyata permukaan air pada pipa kapiler lebih tinggi dari pada permukaan air pada 

bejana A. Sedangkan permukaan air raksa pada pipa kapiler lebih rendah dari pada 

permukaan air raksa pada bejana B. Semakin kecil diameter pipa kapiler ternyata 

mengakibatkan semakin tinggi permukaan zat cair pada pipa kapiler untuk zat yang 

membasahi dinding tabung, atau semakin rendah permukaan zat cair pada pipa 

kapiler untuk zat yang tidak membasahi dinding. Mengapa terjadi? Coba kamu 

terangkan berdasarkan kohesi dan adhesinya! Peristiwa naik atau turunnya zat cair 

di dalam pipa kapiler disebut kapilaritas. Manfaat peristiwa kapilaritas dalam 

kehidupan sehari-hari, antara lain : 

1. naiknya minyak pada sumbu kompor 

2. pengisapan air dan garam mineral di dalam tumbuhan 

Kerugian akibat kapilaritas antara lain: merambatnya air pada dinding rumah.  
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Pertemuan ke – 1 ( KD 3.2 ) 

C.Massa Jenis 

Untuk menentukan massa jenis suatu zat  dapat dilakukan dengan melakukan 

membagi massa zat dengan volume zat. Jika massa jenis zat (baca rho), massa zat 

m dan volume zat V maka diperoleh persamaan: 

 

 

Keterangan: 

ᵖ = massa jenis zat (Kg/m) 

m = massa zat (kg) 

v = volume zat (m 

Perbandingan antara massa zat dengan volume zat disebut massa jenis. Massa jenis 

menunjukkan kerapatan suatu zat. Apakah massa jenis  untuk semua zat berbeda 

memiliki massa jenis yang sama? Coba kamu cari jawabannya! 
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Pertemuan ke-2 

1. Satuan Massa Jenis 

Satuan massa jenis dalam SI adalah kg/m3. Bagaimana cara mengubah satuan massa 

jenis kg/m3 menjadi g/cm ataupun sebaliknya? Tentu kamu dapat melakukannya 

dengan cara sebagaiberikut. 

Misalnya massa jenis air 1000 kg/m3. Konversikan ke dalam g/cm3 
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2. Menentukan Massa Jenis  Zat Padat 

a. Bentuknya teratur 

Langkah yang harus dilakukan adalah mengukur massa zat dengan menggunakan 

neraca atau timbangan. Volume zat dapat dihitung menggunakan rumus 

berdasarkan bentuknya misalnya, kubus, balok. Langkah terakhir menentukan 

massa jenis zat dengan membagi massa zat dengan volume zat. 

b. Bentuknya tidak teratur 

Misalnya yang hendak kamu ketahui adalah massa jenis batu. Langkah yang harus 

kamu lakukan sebagai berikut : 

1) Timbanglah batu dengan menggunakan neraca untuk mengetahui massa batu. 

Catat hasil pengukuranmu! 

2) Sediakan gelas ukur dan tuangkan air ke dalam gelas ukur tersebut. Catat 

volumenya, misal V1 = 50 ml. 

3) Masukkan batu yang hendak kamu ketahui volumenya ke dalam gelas ukur yang 

berisi air. Catat kenaikan volume airnya, misalnya V2= 70 ml 

4) Volume batu = V2 – V1 

5) Massa jenis zat merupakan hasil bagi massa zat dengan volume zat. 

 

3. Menentukan Massa Jenis Zat Cair 

Massa jenis zat cair dapat diukur langsung dengan menggunakan hidrometer. 

Hidrometer memiliki skala massa jenis dan pemberat yang dapat mengakibatkan 

posisi hidrometer vertikal. Cara mengetahui massa jenis zat cair adalah dengan 

memasukkan hidrometer ke dalam zat cair tersebut. Hasil pengukuran dapat 

diperoleh dengan acuan semakin dalam hidrometer tercelup, menyatakan massa 

jenis zat cair.yang diukur semakin kecil. 
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4. Massa Jenis Zat Berguna untuk Menentukan Jenis Zat 

Pernahkah kamu menjumpai suatu zat yang tidak dapat disebutkan jenisnya? Kamu 

dapat menentukan jenis suatu zat dengan cara mengukur massa zat dan volumenya, 

selanjutnya mencari massa jenis zat tersebut dengan cara membagi massa zat 

dengan volume zat. Hasil yang diperoleh dikonfirmasikan dalam tabel massa jenis 

berbagai zat 

 

5. Manfaat   Mengetahui Massa Jenis 

Mengapa aluminium digunakan untuk bahan pembuatan pesawat terbang? 

Mengapa polystyrene digunakan sebagai bahan mebeleir? Tahukah kamu 

alasannya? Aluminium bersifat kuat dan memiliki massa yang kecil sehingga 

ringan tidak seperti logam-logam lainnya misalnya, besi.  Polystyrene memiliki 

massa yang cukup rendah dan massa jenis rendah. Hal ini mengandung makna 

polystyrene digunakan sebagai bahan mebeleir yang  menempati ruangan luas tetapi 

massanya cukup rendah. 
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Lampiran 6 

 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTEST 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester : VII / I 

Materi   : Pemuaian 

Waktu   : 100 (menit) 

Bentuk Tes   : uraian 

Jumlah Butir Soal : 15 Butir soal 

Standar Kompetensi   : 3. Memahami wujud zat dan perubahannya 

Kompetensi Dasar      : 3.3 Melakukan percobaan yang berkaitan dengan pemuaian 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

No Konsep Indikator Soal Ranah 

Kognitif 

No 

Soal 

1 pemuaian Menyebutkan 

faktor-faktor 

penyebab 

pemuaian 

Faktor berikut yang bukan 

mempengaruhi besarnya pertambahan 

panjang dalam pemuaian panjang! 

a. panjang mula-mula (Lo), 

b. pertambahan suhu atau kenaikan 

suhu (   t)  

c. jenis logam yang diwakili oleh 

besaran koefisien muai panjang (α). 

d. Bentuk benda 

C1 30 

2 pemuaian Menerapkan 

konsep 

pemuaian  

Apabila koefisien muai luas sebuah zat  

0,0006/0C maka koefisien muai 

volumenya adalah... 

a. 0,0006/0C  

b. 0,0009/0 C 

c. 0,0012/0C  

d. 0,0018/0C 

C3 28 
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3 pemuaian Memahami 

prinsip 

pemuaian 

pada bimetal 

Perhatikan gambar bimetal berikut! 

Bimetal di atas dipanaskan, ternyata 

melengkung ke arah B, maka yang 

benar adalah ... .  

a. A besi , B tembaga 

b. A besi , B baja 

c. A aluminium, B tembaga 

d. A aluminium, B besi 

 

 

C2 29 

4 pemuaian Menjelaskan 

tentang 

perbedaan zat 

Salah satu perbedaan antara zat gas 

dengan zat padat dan cair adalah…. 

a. volume zat gas mudah diubah-ubah 

b. volume zat gas tidak dapat diubah-

ubah 

c. volume zat padat mudah diubah-ubah 

d. volume zat cair mudah diubah-ubah 

C1 21 

5 pemuaian Memahami 

konsep 

pemuaian 

Pada peristiwa pemuaian yang tidak 

bertambah adalah ... . 

a. panjangnya  

b. volumenya  

c. luasnya  

d. massanya 

C1 1 

6 pemuaian Mengidentifik

asi fungsi alat 

untuk 

menyelidiki 

pemuaian  

Alat yang digunakan untuk  menyelidiki 

pemuaian zat cair adalah …. 

a. muschen broek 

b. dilatometer 

c. labu didih 

d. tensimeter 

C1 18 
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7 pemuaian Mengindentifi

kasi fungsi 

alat untuk 

menyelidiki 

pemuaian 

Alat yang digunakan untuk menyelidiki 

pemuaian gas disebut …. 

a. muschen broek 

b. labu didih 

c. dilatometer 

d. tensimeter 

 

C2 20 

8 pemuaian Menjelaskan 

koefisien 

muai panjang 

 

Koefisien muai panjang adalah …. 

a. angka yang menunjukkan bertambah 

panjangnya suatu zat tiap 1 cm jika 

suhunya dinaikkan 10C. 

b. angka yang menunjukkan 

berkurangnya panjang suatu zat tiap 1 

cm jika suhunya dinaikkan 1 0C. 

c. angka yang menunjukkan 

berkurangnya panjang suatu zat tiap 1 

cm jika suhunya tetap 1 0C. 

d. angka yang menunjukkan bertambah 

panjangnya suatu zat tiap 1 cm jika 

suhunya diturunkan 1 0C 

 

C2 16 

9 pemuaian Menyebutkan 

satuan muai 

panjang 

Satuan muai panjang adalah …. 

a. m 

b. /0C 

c. 0C 

d. m/0C 

 

C1 13 

10 pemuaian Menunjukkan 

alat 

Alat yang digunakan untuk menyelidiki 

muai panjang suatu benda adalah …. 

a. dilatometer 

C1 11 
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b. labu didih 

c. muschen broek 

d. termometer 

 

11 pemuaian Menerapkan 

konsep 

pemuaian 

pada zat padat 

Logam berikut ini diberi kalor yang 

sama, yang paling besar pemuaiannya 

adalah ... . 

a. aluminium  

b. kuningan  

c. besi 

d. Tembaga 

C3 2 

12 pemuaian Membaca 

tentang 

penelitian 

koefisien 

muai  

Koefisien muai volume gas selalu sama 

yaitu 1/273. Merupakan penelitian  dari 

ilmuwan yang bernama ... . 

a. Boyle   

b. Joule   

c. Guy Lussac   

d. John Dalton 

 

C1 5 

13 pemuaian Menerapkan 

konsep 

pemuaian 

Di antara tiga logam: besi, aluminium, 

timah dan tembaga yang panjangnya 

sama, apabila dipanaskan dengan suhu 

yang sama maka yang paling panjang 

pemuaiannya adalah ... . 

a. besi  

b. aluminium  

c. timah  

d. Tembaga 

C3 6 
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14 pemuaian Memahami 

konsep 

bimetal 

Apabila bimetal dipanaskan 

melengkung ke arah ... . 

a. logam yang mempunyai massa jenis 

lebih kecil 

b. logam yang mempunyai massa jenis 

lebih besar 

c. logam yang mempunyai koefisien 

muai lebih kecil 

d. logam yang mempunyai koefisien 

muai lebih besar  

C2 8 

15 pemuaian Menerapkan 

konsep 

pemuaian 

pada bimetal 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Alat rumah tangga berikut ini yang 

menggunakan  bimetal adalah ... . 

a. kompor listrik  

b. seterika listrik 

c. kompor gas 

d. oven 

 

C3 9 

16  Menerapkan 

konsep muai 

panjang 

Di bawah ini yang dapat mengalami 

muai panjang adalah …. 

a. raksa, air dan aluminium 

b. aluminium, besi, dan tembaga 

c. besi, tembaga, dan raksa 

d. raksa, air, dan kuningan 

 

C2 12 

17  Menganalisis 

contoh dari 

konsep 

pemuaian 

Saat minyak goreng dan air dimasukkan 

dalam labu yang berbeda kemudian 

dipanaskan, ternyata permukaan zat cair 

minyak goreng lebih tinggi daripada 

permukaan air. Hal ini disebabkan …. 

C3 19 
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a. koefisien muai volume minyak 

goreng lebih kecil daripada air 

b. koefisien muai volume minyak 

goreng lebih besar daripada air 

c. koefisien muai panjang minyak 

goreng lebih kecil daripada air 

d. koefisien muai panjang minyak 

goreng lebih besar daripada air 

 

18  Menjelaskan 

pemuaian 

pada zat 

Zat cair dapat mengalami muai ruang 

saja, karena …. 

a. zat cair tidak memiliki massa tetap 

b. zat cair tidak memiliki bentuk tetap 

c. zat cair mudah menguap dan mudah 

mendidih dibanding zat padat 

d. zat cair tidak memiliki volume tetap 

 

C2 15 

19  Menjelaskan 

tentang 

keping 

bimetal 

Menyambung dua pelat dengan 

menggunakan paku khusus dengan 

proses khusus disebut …. 

a. keping bimetal 

b. sambungan rel kereta api 

c. mengeling 

d. mengelas 

 

C1 26 

20  Menerapkan 

contoh 

pemuaian 

dalam 

Berikut adalah manfaat pemuaian 

dalam kehidupan sehari-hari, yaitu …. 

a. pemasangan kawat telepon 

b. pemasangan kaca jendela 

C3 25 
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kehidupan 

sehari-hari 

c. pemasangan bingkai roda logam pada 

pedati dan kereta api 

d. sambungan rel kereta api 

 

21  Menyebutkan 

masalah yg 

ditimbulkan 

oleh 

pemuaian 

Berikut ini masalah yang ditimbulkan 

oleh pemuaian dalam kehidupan sehari-

hari, yaitu…. 

a. celah pada lubang pintu 

b. celah pada sambungan jembatan 

c. sambungan kabel 

d. pemasangan tiang telepon 

 

C1 22 

22  Menerapkan 

konsep 

pemuaian 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Tukang kayu merancang ukuran 

bingkai jendela sedikit lebih besar 

daripada ukuran sebenarnya. Hal ini 

bertujuan …. 

a. memudahkan pemasangan 

b. untuk memberi ruang kaca saat 

terjadi pemuaian 

c. memudahkan saat pembongkaran 

dilakukan 

d. agar kelihatan rapi dan bagus 

 

C3 23 

23  Menerapkan 

konsep 

pemuaian 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Pemasangan kawat telepon atau kawat 

listrik dibiarkan kendor saat 

pemasangannya pada siang hari. Hal ini 

dilakukan dengan maksud …. 

a. memudahkan pemasangan 

b. memudahkan saat perbaikan 

C3 24 
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c. agar tidak putus saat terjadi 

penyusutan 

d. agar tidak putus saat terjadi pemuaian 

 

24  Menerapkan 

konsep 

pemuaian 

pada bimetal 

Keping bimetal terdiri dari dua keping 

yang memiliki koefisien muai panjang 

berbeda dikeling menjadi satu. Jika 

keping bimetal tersebut dipanaskan, 

maka akan melengkung ke arah…. 

a. logam yang angka koefisien muai 

panjangnya besar 

b. logam yang angka koefisien muai 

panjangnya kecil 

c. logam yang angka koefisien muai 

ruangnya besar 

d. logam yang angka koefisien muai 

ruangnya besar 

C3 27 

25  Menerapkan 

konsep 

pemuaian  

Gelas pireks tahan terhadap perubahan 

suhu yang cukup besar, sehingga gelas 

pireks dapat dipanasi dengan pembakar 

spiritus secara langsung. Karena gelas 

pireks tersebut terbuat dari bahan ... . 

a. kaca halus dan mahal       

b. koefisien muainya kecil   

c. koefisien muainya besar 

d. permukaannya halus dan tebal 

 

C3 4 

26  Menggali 

kesimpulan 

dari percobaa 

Berdasarkan percobaan muschen broek 

dapat ditarik kesimpulan yaitu …. 

C2 14 
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a. pemuaian zat padat bergantung pada 

suhu, semakin panas pemuaiannya 

semakin kecil 

b. logam dapat mengalami muai bidang 

dan ruang 

c. benda logam memuai jika 

didinginkan dan menyusut bila 

dipanaskan 

d. pemuaian zat padat berbeda-beda 

bergantung pada jenisnya. 

 

27  Menerapkan 

konsep 

pemuaian 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Pemuaian zat cair lebih besar dari zat 

padat. Pernyataan ini dapat ditunjukkan 

pada peristiwa …. 

a. penguapan air laut oleh panas 

matahari 

b. es yang berada dalam gelas berisi 

penuh air ternyata es mencair 

seluruhnya tidak ada yang tumpah 

c. gelas yang berisi es, ternyata 

permukaan luar gelas basah 

d. panci yang berisi air penuh, ternyata 

airnya dapat tumpah ketika sedang 

mendidih 

 

C3 17 

28  Menghitung 

koefisien 

muai 

Apabila koefisien muai panjang sebuah 

zat  0,0002/0C maka koefisien  muai 

luasnya adalah.... 

a. 0,0002/0C 

b. 0,0004/0C 

C2 3 
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c.  0,0006/0C  

d. 0,0008/0C 

 

29  Menjelaskan 

tentang 

anomali air 

Pada umumnya benda akan memuai jika 

dipanaskan. Sedangkan air terjadi 

keanehan yang disebut anomali air. 

Anomali air terjadi  pada suhu ... . 

a. di bawah suhu 00C 

b. antara 00C – 40C 

c. antara 00C – 100C 

d. 40C ke atas 

 

C1 7 

30  Menerapkan 

kosep bimetal 

Besi mempunyai koefisien muai 

panjang 11 x 10 -6/0C dan aluminium 

mempunyai koefisien muai panjang 25 

x 10 -6/0C. Kedua  logam dibuat bimetal 

apabila dipanaskan akan ... . 

a. melengkung ke arah besi 

b. melengkung ke arah aluminium 

c. pada suhu rendah melengkung ke 

arah besi dan pada suhu tinggi 

melengkung ke arah aluminium 

d. tidak melengkung 

 

C2 10 
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Lampiran 7 

 

SOAL PRE TEST DAN POST TEST UJI COBA 

 

1. Pada peristiwa pemuaian yang tidak bertambah adalah ... . 

a. panjangnya  

b. volumenya  

c. luasnya  

d. massanya 

2. Logam berikut ini diberi kalor yang sama, yang paling besar pemuaiannya 

 adalah ... . 

a. aluminium  

b. kuningan  

c. besi 

d. Tembaga 

3. Apabila koefisien muai panjang sebuah zat  0,0002/0C maka koefisien  muai 

luasnya adalah.... 

a. 0,0002/0C 

b. 0,0004/0C 

c.  0,0006/0C  

d. 0,0008/0C 

4. Gelas pireks tahan terhadap perubahan suhu yang cukup besar, sehingga gelas 

pireks dapat dipanasi dengan pembakar spiritus secara langsung. Karena gelas 

pireks tersebut terbuat dari bahan ... . 

a. kaca halus dan mahal       

b. koefisien muainya kecil   

c. koefisien muainya besar 

d. permukaannya halus dan tebal 

 



111 
 

 
 

5. Koefisien muai volume gas selalu sama yaitu 1/273. Merupakan penelitian  dari 

ilmuwan yang bernama ... . 

a. Boyle   

b. Joule   

c. Guy Lussac   

d. John Dalton 

6. Di antara tiga logam: besi, aluminium, timah dan tembaga yang panjangnya 

sama, apabila dipanaskan dengan suhu yang sama maka yang paling panjang 

pemuaiannya adalah ... . 

a. besi  

b. aluminium  

c. timah  

d. Tembaga 

7. Pada umumnya benda akan memuai jika dipanaskan. Sedangkan air terjadi 

keanehan yang disebut anomali air. Anomali air terjadi  pada suhu ... . 

a. di bawah suhu 00C 

b. antara 00C – 40C 

c. antara 00C – 100C 

d. 40C ke atas 

8. Apabila bimetal dipanaskan melengkung ke arah ... . 

a. logam yang mempunyai massa jenis lebih kecil 

b. logam yang mempunyai massa jenis lebih besar 

c. logam yang mempunyai koefisien muai lebih kecil 

d. logam yang mempunyai koefisien muai lebih besar  

9. Alat rumah tangga berikut ini yang menggunakan  bimetal adalah ... . 

a. kompor listrik  

b. seterika listrik 

c. kompor gas 

d. oven 
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10. Besi mempunyai koefisien muai panjang 11 x 10 -6/0C dan aluminium 

mempunyai koefisien muai panjang 25 x 10 -6/0C. Kedua  logam dibuat bimetal 

apabila dipanaskan akan ... . 

a. melengkung ke arah besi 

b. melengkung ke arah aluminium 

c. pada suhu rendah melengkung ke arah besi dan pada suhu tinggi melengkung 

ke arah aluminium 

d. tidak melengkung 

11. Alat yang digunakan untuk menyelidiki muai panjang suatu benda adalah …. 

a. dilatometer 

b. labu didih 

c. muschen broek 

d. termometer 

12. Di bawah ini yang dapat mengalami muai panjang adalah …. 

a. raksa, air dan aluminium 

b. aluminium, besi, dan tembaga 

c. besi, tembaga, dan raksa 

d. raksa, air, dan kuningan 

13. Satuan muai panjang adalah …. 

a. m 

b. /0C 

c. 0C 

d. m/0C 

14. Berdasarkan percobaan muschen broek dapat ditarik kesimpulan yaitu …. 

a. pemuaian zat padat bergantung pada suhu, semakin panas pemuaiannya 

semakin kecil 

b. logam dapat mengalami muai bidang dan ruang 

c. benda logam memuai jika didinginkan dan menyusut bila dipanaskan 

d. pemuaian zat padat berbeda-beda bergantung pada jenisnya. 
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15. Zat cair dapat mengalami muai ruang saja, karena …. 

a. zat cair tidak memiliki massa tetap 

b. zat cair tidak memiliki bentuk tetap 

c. zat cair mudah menguap dan mudah mendidih dibanding zat padat 

d. zat cair tidak memiliki volume tetap 

16. Koefisien muai panjang adalah …. 

a. angka yang menunjukkan bertambah panjangnya suatu zat tiap 1 cm jika 

suhunya dinaikkan 10C 

b. angka yang menunjukkan berkurangnya panjang suatu zat tiap 1 cm jika 

suhunya dinaikkan 1 0C 

c. angka yang menunjukkan berkurangnya panjang suatu zat tiap 1 cm jika 

suhunya tetap 1 0C 

d. angka yang menunjukkan bertambah panjangnya suatu zat tiap 1 cm jika 

suhunya diturunkan 1 0C 

17. Pemuaian zat cair lebih besar dari zat padat. Pernyataan ini dapat ditunjukkan 

pada peristiwa …. 

a. penguapan air laut oleh panas matahari 

b. es yang berada dalam gelas berisi penuh air ternyata es mencair seluruhnya 

tidak ada yang tumpah 

c. gelas yang berisi es, ternyata permukaan luar gelas basah 

d. panci yang berisi air penuh, ternyata airnya dapat tumpah ketika sedang 

mendidih 

18. Alat yang digunakan untuk  menyelidiki pemuaian zat cair adalah …. 

a. muschen broek 

b. dilatometer 

c. labu didih 

d. tensimeter 

19. Saat minyak goreng dan air dimasukkan dalam labu yang berbeda kemudian 

dipanaskan, ternyata permukaan zat cair minyak goreng lebih tinggi daripada 

permukaan air. Hal ini disebabkan …. 

a. koefisien muai volume minyak goreng lebih kecil daripada air 
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b. koefisien muai volume minyak goreng lebih besar daripada air 

c. koefisien muai panjang minyak goreng lebih kecil daripada air 

d. koefisien muai panjang minyak goreng lebih besar daripada air 

20. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut …. 

a. muschen broek 

b. labu didih 

c. dilatometer 

d. tensimeter 

21. Salah satu perbedaan antara zat gas dengan zat padat dan cair adalah…. 

a. volume zat gas mudah diubah-ubah 

b. volume zat gas tidak dapat diubah-ubah 

c. volume zat padat mudah diubah-ubah 

d. volume zat cair mudah diubah-ubah 

22. Berikut ini masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian dalam kehidupan sehari-

hari, yaitu…. 

a. celah pada lubang pintu 

b. celah pada sambungan jembatan 

c. sambungan kabel 

d. pemasangan tiang telepon 

23. Tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebih besar daripada 

ukuran sebenarnya. Hal ini bertujuan …. 

a. memudahkan pemasangan 

b. untuk memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian 

c. memudahkan saat pembongkaran dilakukan 

d. agar kelihatan rapi dan bagus 

24. Pemasangan kawat telepon atau kawat listrik dibiarkan kendor saat 

pemasangannya pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud …. 

a. memudahkan pemasangan 

b. memudahkan saat perbaikan 

c. agar tidak putus saat terjadi penyusutan 

d. agar tidak putus saat terjadi pemuaian 
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25. Berikut adalah manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu …. 

a. pemasangan kawat telepon 

b. pemasangan kaca jendela 

c. pemasangan bingkai roda logam pada pedati dan kereta api 

d. sambungan rel kereta api 

26. Menyambung dua pelat dengan menggunakan paku khusus dengan proses 

khusus disebut …. 

a. keping bimetal 

b. sambungan rel kereta api 

c. mengeling 

d. mengelas 

27. Keping bimetal terdiri dari dua keping yang memiliki koefisien muai panjang 

berbeda dikeling menjadi satu. Jika keping bimetal tersebut dipanaskan, maka 

akan melengkung ke arah…. 

a. logam yang angka koefisien muai panjangnya besar 

b. logam yang angka koefisien muai panjangnya kecil 

c. logam yang angka koefisien muai ruangnya besar 

d. logam yang angka koefisien muai ruangnya besar 

28. Apabila koefisien muai luas sebuah zat  0,0006/0 C maka koefisien muai 

volumenya adalah... 

a. 0,0006/0C  

b. 0,0009/0 C 

c. 0,0012/0C  

d. 0,0018/0C 

29. Perhatikan gambar bimetal berikut! Bimetal di atas dipanaskan, ternyata 

melengkung ke arah B, maka yang benar adalah ... .  

a. A besi , B tembaga 

b. A besi , B baja 

c. A aluminium, B tembaga  

d. A aluminium, B besi 
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30. Faktor berikut yang bukan mempengaruhi besarnya pertambahan panjang dalam 

pemuaian panjang! 

a. panjang mula-mula (Lo), 

b. pertambahan suhu atau kenaikan suhu (   t)  

c. jenis logam yang diwakili oleh besaran koefisien muai panjang (α). 

d. Bentuk benda 
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Lampiran 8  

JAWABAN SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

1. D (massanya) 

2. A (allumunium) 

3. B (0,0004/0C) 

4. B. koefisien muainya kecil   

5. C. Guy Lussac   

6. C. timah  

7.   B. (antara 00C – 40C) 

8. C. logam yang mempunyai koefisien muai lebih kecil 

9.   B. seterika listrik 

10. A. melengkung ke arah besi 

11. C. muschen broek 

12. B. aluminium, besi, dan tembaga 

13. A. m 

14. D. pemuaian zat padat berbeda-beda bergantung pada jenisnya. 

15. B. zat cair tidak memiliki bentuk tetap 

16. A. angka yang menunjukkan bertambah panjangnya suatu zat tiap 1 cm jika 

suhunya dinaikkan 10C 

17. B. es yang berada dalam gelas berisi penuh air ternyata es mencair 

seluruhnya tidak ada yang tumpah 

18. C. labu didih 

19. B. koefisien muai volume minyak goreng lebih besar daripada air 

20. C. dilatometer 

21. A. volume zat gas mudah diubah-ubah 

22. B. celah pada sambungan jembatan 

23. B. untuk memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian 

24. C. agar tidak putus saat terjadi penyusutan 

25. C. pemasangan bingkai roda logam pada pedati dan kereta api 

26. C. mengeling 

27. B. logam yang angka koefisien muai panjangnya kecil 
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28. D. 0,0018/0C 

29. D. A aluminium, B besi 

30. D. Bentuk benda 
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Lampiran 26 

SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

 

1. Pada peristiwa pemuaian yang tidak bertambah adalah ... . 

a. panjangnya  

b. volumenya  

c. luasnya  

d. massanya 

2. Logam berikut ini diberi kalor yang sama, yang paling besar pemuaiannya 

adalah ... . 

a. aluminium  

b. kuningan  

c. besi 

d. Tembaga 

3. Apabila koefisien muai panjang sebuah zat  0,0002/0C maka koefisien  muai 

luasnya adalah.... 

a. 0,0002/0C 

b. 0,0004/0C 

c.  0,0006/0C  

d. 0,0008/0C 

4. Di antara tiga logam: besi, aluminium, timah dan tembaga yang panjangnya 

sama, apabila dipanaskan dengan suhu yang sama maka yang paling panjang 

pemuaiannya adalah ... . 

a. besi  

b. aluminium  

c. timah  

d. Tembaga 
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5. Pada umumnya benda akan memuai jika dipanaskan. Sedangkan air terjadi 

keanehan yang disebut anomali air. Anomali air terjadi  pada suhu ... . 

a. di bawah suhu 00C 

b. antara 00C – 40C 

c. antara 00C – 100C 

d. 40C ke atas 

6. Apabila bimetal dipanaskan melengkung ke arah ... . 

a. logam yang mempunyai massa jenis lebih kecil 

b. logam yang mempunyai massa jenis lebih besar 

c. logam yang mempunyai koefisien muai lebih kecil 

d. logam yang mempunyai koefisien muai lebih besar  

7. Alat rumah tangga berikut ini yang menggunakan  bimetal adalah ... . 

a. kompor listrik  

b. seterika listrik 

c. kompor gas 

d. oven 

8. Besi mempunyai koefisien muai panjang 11 x 10 -6/0C dan aluminium 

mempunyai koefisien muai panjang 25 x 10 -6/0C. Kedua  logam dibuat bimetal 

apabila dipanaskan akan ... . 

a. melengkung ke arah besi 

b. melengkung ke arah aluminium 

c. pada suhu rendah melengkung ke arah besi dan pada suhu tinggi melengkung 

ke arah aluminium 

d. tidak melengkung 

9. Di bawah ini yang dapat mengalami muai panjang adalah …. 

a. raksa, air dan aluminium 

b. aluminium, besi, dan tembaga 

c. besi, tembaga, dan raksa 

d. raksa, air, dan kuningan 
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10. Satuan muai panjang adalah …. 

a. m 

b. /0C 

c. 0C 

d. m/0C 

11. Berdasarkan percobaan muschen broek dapat ditarik kesimpulan yaitu …. 

a. pemuaian zat padat bergantung pada suhu, semakin panas pemuaiannya 

semakin kecil 

b. logam dapat mengalami muai bidang dan ruang 

c. benda logam memuai jika didinginkan dan menyusut bila dipanaskan 

d. pemuaian zat padat berbeda-beda bergantung pada jenisnya. 

12. Zat cair dapat mengalami muai ruang saja, karena …. 

a. zat cair tidak memiliki massa tetap 

b. zat cair tidak memiliki bentuk tetap 

c. zat cair mudah menguap dan mudah mendidih dibanding zat padat 

d. zat cair tidak memiliki volume tetap 

13. Saat minyak goreng dan air dimasukkan dalam labu yang berbeda kemudian 

dipanaskan, ternyata permukaan zat cair minyak goreng lebih tinggi daripada 

permukaan air. Hal ini disebabkan …. 

a. koefisien muai volume minyak goreng lebih kecil daripada air 

b. koefisien muai volume minyak goreng lebih besar daripada air 

c. koefisien muai panjang minyak goreng lebih kecil daripada air 

d. koefisien muai panjang minyak goreng lebih besar daripada air 

 

14. Berikut ini masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian dalam kehidupan sehari-

hari, yaitu…. 

a. celah pada lubang pintu 

b. celah pada sambungan jembatan 

c. sambungan kabel 

d. pemasangan tiang telepon 
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15. Tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebih besar daripada 

ukuran sebenarnya. Hal ini bertujuan …. 

a. memudahkan pemasangan 

b. untuk memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian 

c. memudahkan saat pembongkaran dilakukan 

d. agar kelihatan rapi dan bagus 

16. Pemasangan kawat telepon atau kawat listrik dibiarkan kendor saat 

pemasangannya pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud …. 

a. memudahkan pemasangan 

b. memudahkan saat perbaikan 

c. agar tidak putus saat terjadi penyusutan 

d. agar tidak putus saat terjadi pemuaian 

17. Berikut adalah manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu …. 

a. pemasangan kawat telepon 

b. pemasangan kaca jendela 

c. pemasangan bingkai roda logam pada pedati dan kereta api 

d. sambungan rel kereta api 

18. Menyambung dua pelat dengan menggunakan paku khusus dengan proses 

khusus disebut …. 

a. keping bimetal 

b. sambungan rel kereta api 

c. mengeling 

d. mengelas 

19. Keping bimetal terdiri dari dua keping yang memiliki koefisien muai panjang 

berbeda dikeling menjadi satu. Jika keping bimetal tersebut dipanaskan, maka 

akan melengkung ke arah…. 

a. logam yang angka koefisien muai panjangnya besar 

b. logam yang angka koefisien muai panjangnya kecil 

c. logam yang angka koefisien muai ruangnya besar 

d. logam yang angka koefisien muai ruangnya besar 
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20. Perhatikan gambar bimetal berikut! Bimetal di atas dipanaskan, ternyata 

melengkung ke arah B, maka yang benar adalah ... .  

a. A besi , B tembaga 

b. A besi , B baja 

c. A aluminium, B tembaga 

d. A aluminium, B besi 
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Lampiran 27 

JAWABAN SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

1. D (massanya) 

2. A (allumunium) 

3. B (0,0004/0C) 

4. C. timah  

5.   B. (antara 00C – 40C) 

6. C. logam yang mempunyai koefisien muai lebih kecil 

7.   B. seterika listrik 

8. A. melengkung ke arah besi 

9. B. aluminium, besi, dan tembaga 

10. A. m 

11. D. pemuaian zat padat berbeda-beda bergantung pada jenisnya. 

12. B. zat cair tidak memiliki bentuk tetap 

13. B. koefisien muai volume minyak goreng lebih besar daripada air 

14. B. celah pada sambungan jembatan 

15. B. untuk memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian 

16. C. agar tidak putus saat terjadi penyusutan 

17. C. pemasangan bingkai roda logam pada pedati dan kereta api 

18. C. mengeling 

19. B. logam yang angka koefisien muai panjangnya kecil 

20. D. A aluminium, B besi 
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Lampiran 28 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

KELAS UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan tentang tes uji coba Pembagian soal test uji coba 

Siswa bertanya tentang soal yang 

kurang jelas 
Siswa mengerjakan soal test uji coba 

Siswa mengerjakan soal test uji coba 

 

Siswa mengerjakan soal test uji 

coba 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian soal pretest 

 

Siswa mengerjakan soal pretest 

 

Guru menjelaskan materi 

 

Siswa mendengarkan penjelasan 

tentang materi pemuaian 

Siswa sedang mempehatikan sulap 

tentang pemuaian zat gas 

 

Siswa memperhatikan sulap yang 

diperagakan oleh guru tentang 

pemuaian zatnpadat 
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Guru membuat kelompok-kelompok 

untuk melaksanakan game 

Siswa melaksanakan game dan 

menjawab pertanyaan yang ada 

Guru membagikan soal posttest 

 

Siswa mengerjakan soal posttest 

 


