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ABSTRAK 

Rahmawati, E. N. Y. 2016. Analisis Penerapan Model Inkuiri Terbimbing 

Ditinjau dari Pemahaman Konsep dan Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa SMP 

Pada Materi Tekanan. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Prof. Dr. 

Hartono, M.Pd dan Pembimbing Pendamping Drs. Mosik, M.S. 

Kata Kunci : Inkuiri Terbimbing, Pemahaman Konsep, Kemampuan Kerja 

Ilmiah, Tekanan. 

 Studi internasional yang mengukur prestasi matematika dan sains siswa 

yaitu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam 

kemampuan pemecahan masalah, pemakaian alat, prosedur dan melakukan 

investigasi (Depdiknas, 2013: 3). Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi dalam 

pendekatan pembelajaran IPA khusunya Fisika dengan meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas pengajaran fisika. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memperolah deskripsi (1) kualitas penerapan model inkuiri terbimbing 

ditinjau dari pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa kelas VIII 

pada materi tekanan, (2) pemahaman konsep siswa pada materi tekanan dan (3) 

kemampuan kerja ilmiah siswa. 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian 

diambil dengan teknik purposive sampling yaitu kelas VIII D. Subjek penelitian 

ini adalah 9 siswa kelas VIII D SMP N 10 Tegal yang berasal dari kategori tinggi, 

kategori sedang, dan kategori rendah. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah pengamatan, tes, dan wawancara. Kualitas penerapan model Inkuiri 

Terbimbing dianalisis berdasarkan aspek perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Tes 

pemahaman konsep dianalisis untuk mendiskripsikan persentase pemahaman 

konsep siswa. Kegiatan praktikum dianalisis untuk mendiskripsikan kemampuan 

kerja ilmiah. 

Hasil Penelitian ini diperoleh bahwa kualitas penerapan model Inkuiri 

Terbimbing berada dalam kriteria baik dengan penilaian hasil pembelajaran 

menunjukan 53,2% memenuhi KKM, pemahaman konsep siswa dapat dikatakan 

masih rendah yaitu pada tahapan instrumental understanding. Pemahaman konsep 

siswa tertinggi adalah mencontohkan dengan persentase sebesar 90,5%. 

Kemampuan kerja ilmiah siswa tergolong dalam kategori baik yaitu dengan rata-

rata persentse sebesar 75%. Kemampuan kerja ilmiah tertinggi berdasarkan 

indikator adalah mengamati yaitu sebesar 79% dengan kategori sangat baik. Saran 

dari peneliti, pada pelakasanan proses pembelajaran perlunya pembiasaan praktek 

kerja ilmiah agar siswa terbiasauntuk mengembangkan kemampuan kerja 

ilmiahnya sehingga membuat siswa belajar secara aktif dalam menemukan 

konsepdan diakhir pembelajaran perlu adanya konfirmasi agar tidak terjadi 

miskonsepsi materi. 
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ABSTRACT 

 

Rahmawati, E. N. Y. 2016. Analysis of Guided Inquiry Model Application Viewed 

from Conceptual Understanding and Scientific Work Skill of Junior High School’s 

Students on Pressure Material. Final Project, Physics Department, Faculty of 

Mathematics and Natural Science, Semarang State University. Advisor I:  Prof. 

Dr. Hartono, M.Pd and Advisor II: Drs. Mosik, M.S. 

KeyWords : ConceptualUnderstanding, Guided Inquiry, Pressure, Scientific 

Work Skill. 

 The International study which measures the achievement of mathematics 

and science is TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

shows that Indonesian students are in the lowest rank on skill of problem solving, 

applicating of tools, procedures, and doing investigation (Depdiknas, 2013: 3). 

Therefore, it is needed an inovation in Science learning approach, especially in 

Physics with increasing and developing the quality of Physics learning.The 

purpose of this study was to obtain description of (1) quality of guided inquiry 

model application viewed from conceptual understanding andstudents’ scientific 

work skill of VIII graderon pressure material, (2) conceptual understanding on 

pressure material and (3) students’ scientific work skill on pressure material. 

 This research was a qualitative descriptive study. The sampleof this 

research was taken with purposive sampling technique. The subject of this study 

was nine students of VIII D grader of SMP N 10 Tegal which came from high, 

middle, and low category. The data collecting technique in this study were 

observation, test, and interview. The quality of quided inquiry model application 

was analysed fromaspect of planning of learning process, implementation of 

learning process, and assessment of learning result. The test of conceptual 

understanding was analysed to describe the percentage of students’ conceptual 

understanding. The practical activity was analysed to describescientific work skill. 

 The result of this study were quality of guided inqury model was obtained is a 

good crateria, and assessment of learning result was 53,2% met the standard of 

minimumcompleteness. The students’ conceptual understanding was still low that 

was in instrumental understanding stage. The students’ conceptual understanding 

based on the highest category was to give example with percentage 90,5% while 

the students’ scientific work skill ranked in good category with average 

percentage was 72,58%. The highest skill of scientific work based on indicator 

was observating 79%. The suggestion from the reseacher are in the learning 

process, it is needed a habituation of scientific work practical so that the students 

used to improving their scientific work skill and making students actively learning 

in the end of learning process, it is needed a confirmation to avoid 

misunderstanding of the material.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai pengetahuan 

yang diperoleh melalui pengumpulan data eksperimen, pengamatan dan edukasi 

untuk menghasilkan sebuah penjelasan tentang sebuah gejala. Perkembangan IPA 

tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta saja, akan tetapi juga ditandai 

oleh munculnya “metode ilmiah” (scientific methods) yang terwujud melalui suatu 

rangkaian “kerja ilmiah”(working scientifically), nilai dan “sikap ilmiah” 

(scientific attitudes). Pernyataan tersebut direvisi oleh peraturan Depdiknas 

(2007), mengungkapkan bahwa proses pembelajaran IPA khususnya fisika 

hendaknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry). 

Menurut Heuvelen, sebagaimana dikutip oleh E.Julianto (2013) 

bahwa pendidikan kecakapan hidup dapat diajarkan melalui kegiatan kerja 

ilmiah yang mampu melatih siswa membiasakan diri menyelesaikan 

berbagai persoalan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, proses bekerja 

ilmiah, produk temuannya yaitu konsep, teori, hukum, dan sikap ilmiah, 

ketiganya menjadi komponen sains yang seharusnya dibelajarkan di 

sekolah. 
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Pembelajaran IPA khususnya Fisika seyogjanya melibatkan siswa dalam 

berbagai ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selain itu dalam 

penilaian aspek kognitif atau pengetahuan Fisika mengacu pada pemahaman 

konsep yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan praktik. Menurut Suwarto 

(2012: 2) issue aktual yang berkembang dalam pendidikan indonesia saat ini 

adalah rendahnya pemahaman membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan 

alam.  

Hasil penelitian PISA tahun 2012 bahwa kemampuan Ilmu Pengetahuan 

Alam siswa Indonesia berada di peringkat ke 64 dari 65 negara dalam berbagai hal 

diantaranya adalah (1) rendah dalam mengidentifikasi masalah, (2) menjelaskan 

fenomena secara ilmiah, dan (3) menggunakan fakta secara ilmiah. Hal tersebut 

sesuai dengan studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah 

dalamkemampuan (1) memahami informasi yang komplek, (2) teori, analisis 

danpemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan 

(4) melakukan investigasi (Depdiknas, 2013: 3).  

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMP N 10 Tegal dengan Guru IPA 

kelas VIII. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah metode 

ceramah, power point, dan diskusi kelas. Pembelajaran IPA khususnya Fisika 

yang seharusnya dapat memberikan pengalaman psikomotorik dengan 

menekankan konsep dasar seperti praktikum, jarang sekali dilakukan karena 

keterbatasan waktu, alat dan bahan serta kemampuan dalam menggunakan alat. 

Materi Tekanan, merupakan salah satu materi dasar fluida yang diajarkan pada 
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tingkat pendidikan SMP. Sehingga perlu adanya suatu penguatan konsep dasar 

pada siswa sejak dini. Terdapat sejumlah penelitian terhadap materi tekanan, 

khususnya mengenai pemahaman siswa terhadap gaya apung. Menurut Pratiwi, 

sebagaimana dikutip oleh Linuwih (2014), gaya apung merupakan materi yang 

sulit untuk dipahami, dalam pemahaman konsep terkadang siswa mengalami 

miskonsepsi.  

Dalam pembelajaran siswa jarang menemukan konsep sendiri, mereka 

hanya menulis rumus yang mereka catat melalui buku, maupun penjelasan guru 

tanpa tahu berasal dari mana konsep tersebut. Pembelajaran cenderung hanya 

mengembangkan beberapa keterampilan saja, misalnya keterampilan 

berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi dilakukan  saat siswa sedang 

berdiskusi kelompok yaitu siswa melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab. 

Proses pembelajaran semata-mata hanya ditunjukkan pada “to learn to know” 

sedangkan aspek “learn how to learn” belum tersentuh memadai.  

Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi dalam pendekatan pembelajaran 

IPA khususnya Fisika. Supaya mendapatkan peningkatan kemampuan kerja 

ilmiah dan pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran fisika adalah 

dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengajaran fisika. 

Perencanaan pembelajaran dapat dijadikan titik awal dari upaya perbaikan kualitas 

pembelajaran (Uno, 2008: 85). Kemampuan kerja ilmiah serta pemahaman konsep 

siswa tidak akan berkembang apabila tidak didukung oleh pelaksanaan 

pembelajaran yang baik. Pelaksanaan proses pembelajaran berkaitan dengan 

model pembelajaran yang digunakan dan strategi yang diterapkan guru. Oleh 
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karena itu menurut Shah & Abdul,sebagaimana dikutip oleh  Anggun 

(2015:3),guru harus mampu memilih metode dan strategi yang spesifik untuk 

memfasilitasi pemahaman siswa.  

Mengatasi permasalahan yang timbul dalam pendidikan fisika perlu 

adanya suatu model dan pendekatan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengeksplor kemampuan kerja ilmiah dan pemahaman konsep adalah 

model Inkuiri Terbimbing.Dewasa ini, pendekatan inkuiri merupakan cara 

pembelajaran yang mengajarkan kepada siswa untuk menjadi kritis, analisis 

argumentatif dalam mencari jawaban-jawaban berbagai permasalahan yang ada 

dialam, melalui pengalaman-pengalaman dan sumber lainnya. Kemampuan 

inkuiri selalu dikaitkan dengan penyelidikan atau eksperimen. Partisipasi siswa 

dalam kegiatan penyelidikan melalui praktikum mendorong siswa untuk 

mengembangkan kemampuan kerja ilmiah siswa dan membuat siswa belajar 

secara aktif dalam menemukan konsep. 

Menurut Jerome Bruner yang dikutip oleh Artuti (2008), kompetensi kerja 

ilmiah dan pemahaman konsep merupakan kemampuan yang harus diajarkan pada 

peserta didik. Hal ini diperlukan karena melalui pemahaman konsep dan 

kemampuan kerja ilmiah maka peserta didik akan memiliki perkembangan mental 

yang positif dan tidak percaya dengan tahayul. Agar guru dapat mengetahui 

bagaimana pembelajaran model Inkuiri Terbimbing ditinjau dari kemampuan 

kerja ilmiah dan pemahaman konsep, maka dilakukan penelitian terhadap 

pembelajaran mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 
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pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran yang terkemas dalam kemampuan 

kerja ilmiah dan pemahaman konsep. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mengajukan penelitian dengan 

judul “analisis penerapan model inkuiri terbimbing ditinjau dari pemahaman 

konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa SMP pada materi tekanan” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kualitas penerapan model inkuiri terbimbing ditinjau dari 

pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa kelas VIII pada 

materi tekanan ? 

2. Bagaimana pemahaman konsep siswa pada materi tekanan? 

3. Bagaimana kemampuan kerja ilmiah siswa pada materi tekanan? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui kualitas penerapan model inkuiri terbimbing ditinjau dari 

pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa kelas VIII pada 

materi tekanan. 

2. Mengetahui pemahaman konsep siswa pada materi tekanan  

3. Mengetahui seberapa besar kemampuan kerja ilmiah siswa dilihat dari aspek 

kerja ilmiah pada materi tekanan  

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

kemampuan kerja ilmiahnya khususnya pada materi tekanan dengan 

diterapkannya model pembelajaran inkuiri terbimbing didalam kelas. 
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2. Bagi pendidik, sebagai bahan masukan perubahan cara mengajar khususnya 

pada pelajaran IPA (Fisika) dalam mengembangkan pemahaman konsep dan 

kerja ilmiah siswa khususnya pada materi tekanan dengan banyak melibatkan 

siswa pada aktivitas pembelajaran dari pada hanya mendengar dan membaca 

saja.  

3. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman dalam menganalisis kualitas 

pembelajaran model inkuiri terbimbing ditinjau dari pemahaman konsep dan 

kemampuan kerja ilmiah siswa pada materi tekanan. 

1.5 SISTEMATIKA SKRIPSI 

Susunan skripsi terdiri dari bagian-bagian skripsi mulai dari bab 

pendahuluan hingga penutup. Skripsi ini terdiri atas tiga bagian utama yaitu 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.  

Pada bagian isi terdiri dari, 

(1) BAB I Pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi dan penegasan istilah. 

(2) BAB II Tinjauan Pustaka: berisi teori-teori yang mendukung dan menjadi 

dasar dalam pelaksanaan penelitian 

(3) BAB III Metode Penelitian: berisi tentang populasi dan sampel penelitian, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis. 

(4) BAB IV Hasil dan pembahasan: pada bab ini hasil dari penelitian yang 

didapat akan dibahas secara menyeluruh. 

(5) BAB V Penutup: pada bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 
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1.6 PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda pada pembaca mengenai 

judul skripsi, maka beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut perlu 

dijelaskan. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Analisis 

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan 

sebagainya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, 

dan sebagainya (Poerwadarminta, 1961: 41 ). 

1.6.2 Model Inkuiri Terbimbing  

Metode inkuiri terbimbing merupakan aplikasi dari pembelajaran 

konstruktivisme yang didasarkan pada observasi dan studi ilmiah. Siswa dilatih 

mengembangkan fakta, membangun konsep, dan menarik kesimpulan atas teori-

teori yang menjelaskan fenomena-fenomena yang dihadapkan pada siswa 

(Yulianti dan Wiyanto, 2009: 19).  

1.6.3 Pemahaman Konsep 

Pemahaman adalah salah satu aspek pada ranah kognitif yang 

menunjukkan kemampuan untuk menjelaskan hubungan yang sederhana di antara 

fakta-fakta atau konsep (Arikunto, 2009: 118). 

Dalam penelitian ini, indikator pencapaian pemahaman konsep merujuk 

pada taksonomi Bloom yang direvisi, Anderson (2001), terdapat proses kognitif 

yang termasuk ke dalam kemampuan memahami (understand), yaitu: menafsirkan 
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(interpreting), memberikan contoh (exemplinifing), mengklasifikasikan 

(classifying), meringkas (summarizing), menarik inferensi (infering), 

membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaning). 

1.6.4 Kerja Ilmiah 

Kerja ilmiah didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk menjawab 

pertanyaan dengan ciri khas menggunakan metode ilmiah (Mahyudinnor, 2010). 

Menurut Semiawan et al, 1998 kerja ilmiah menjadi roda penggerak penemuan 

dan pengembangan fakta dan konsepserta penumbuhan dan pengembangan sikap 

serta nilai. Kerja ilmiah dalam inkuiri sering dikaitkan dengan kegiatan 

penyelidikan atau eksperimen (Sarwi & Khanafiyah, 2010).  

Dalam penelitian ini kerja ilmiah yang akan di teliti mengadopsi dari 

Suparno (2006: 77) yaitu (1) mengamati gejala yang ada, (2) merumuskan 

masalah, (3) membuat hipotesis, (4) melaksanakan eksperimen untuk menguji 

hipotesis, (5) menarik kesimpulan.  

1.6.5 Materi Tekanan 

Tekanan merupakan materi kelas VIII semester 2 tahun ajaran 2015/2016, 

yang termasuk dalam standar kompetensi (SK) yaitu memahami peranan usaha, 

gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari serta dengan kompetensi dasar (KD) 

yang ingin dicapai yaitu memahami konsep untuk menyelidiki tekanan pada 

benda padat, cair, dan gas serta penerapnnya pada kehidupan sehari-hari melalui 

tes pemahaman konsep yang diselenggarakan saat pertemuan terakhir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Pengertian Model Inkuiri 

Inkuiri berasal dari kata bahasa Inggris “inquiry” yang berarti 

menyelidiki. Pembelajaran inkuiri mempunyai tujuan utama yaitu menolong siswa 

mengembangkan fakta, membangun konsep, dan menarik kesimpulan melalui 

keterampilan-keterampilan penemuan ilmiah (Wiyanto & Yulianti, 2009: 19).  

Adapun menurut Roestyah (2008: 75), inkuiri merupakan suatu teknik atau 

cara yang digunakan untuk mengajar di depan kelas dengan pelaksanaannya 

meliputi guru membagi tugas meneliti sesuatu masalah dikelas. Siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapat tugas 

tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, meneliti atau 

membahas tugasnya didalam kelompok. Setelah hasil kerja didiskusikan, 

kemudian dibuat laporan yang tersusun baik.  

Dalam kegiatan ilmiah, para ilmuwan melakukan pengamatan, 

menemukan masalah, melakukan hipotesis, bereksperimen, mengumpulkan data 

berdasarkan instrumen, dan membuat kesimpulan. Tahapan inilah yang disebut 

dengan metode ilmiah. Sementara itu, menurut Zulfiani (2009: 120-121) proses 

inkuiri menekankan pada pengembangan pertanyaan pada setiap tahap dari 

metode ilmiah, seperti: 

a. Pertanyaan apa yang muncul saat observasi? 

b. Pertanyaan apa yang relevan dengan hipotesis? 
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c. Pertanyaan apa yang memformulasikan suatu prediksi? 

d. Pertanyaan apa yang terjawab dari pengujian prediksi dan pertanyaan 

apa saja (baru atau lama) yang tidak terjawab. 

Menurut Putra (2013: 96-99) pembelajaran inkuiri terbagi menjadi tiga, 

yaitu: (1) inkuiri terbimbing (guided inquiry); (2) inkuiri bebas (free inquiry); (3) 

inkuiri bebas yang dimodifikasi (modified free inquiry).  

1. Model Inkuiri terbimbing (guided inquiry) 

Model inkuiri terbimbing yaitu guru membimbing siswa melakukan 

kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal dan mengarahkan kepada 

suatu diskusi.  

2. Model Inkuiri Bebas (free inquiry) 

Pada umumnya, model ini digunakan bagi siswa yang telah 

berpengalaman belajar dengan pendekatan inkuiri. Sebab, dalam pendekatan 

inquiri bebas, siswa seolah-olah bekerja sebagai seorang ilmuwan. Siswa 

diberi kebebasan dalam menentukan permasalahan, menemukan dan 

menyelesaikan masalah secara mandiri, serta merancang prosedur yang akan 

dilakukan. 

3. Model Inkuiri Bebas yang Dimodifikasi 

Pendekatan ini merupakan kolaborasi dari kedua pendekatan inkuiri 

sebelumnya, yaitu pendekatan inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas. Dalam 

pendekatan ini, siswa tidak dapat menentukan masalah untuk diselidiki 
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sendiri, namun siswa belajar dengan pendekatan ini dalam menerima masalah 

dari gurunya untuk dipecahkan masih dalam bimbingan guru.  

2.1.1 Ciri-Ciri Utama Model Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Sanjaya (2008: 196), ciri utama model pembelajaran inkuiri 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran inkuiri menekankan pada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan. Siswa tidak hanya menerima 

pelajaran atau informasi melalui penjelasan dari guru, tetapi lebih jauh lagi 

siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dimana ia berperan layaknya 

seorang ilmuwan yang melakukan penelitian atau penyelidikan dalam rangka 

mecari solusi untuk memecahakan masalah. 

2. Guru bukanlah sebagai sumber belajar, akan tetapi guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator belajar bagi siswa. Artinya, guru tidak menjelaskan 

materi pembelajaran secara keseluruhan, namun hanya membimbing dan 

memberikan scaffolding dalam proses pencarian pengetahuan yang dilakukan 

oleh siswa. 

3. Penggunaan model pembelajaran inkuiri bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual yang merupakan bagian dari proses mental. Siswa 

tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi juga 

mengembangkan potensi yang dimilkinya. 
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2.1.2 Model Inkuiri Terbimbing 

Inkuiri terbimbing (guided inquiry) merupakan salah satu metode inkuiri 

dimana guru memberikan materi serta permasalahan yang digunakan untuk 

penyelidikan. Metode inkuiri terbimbing merupakan aplikasi dari pembelajaran 

konstruktivisme yang didasarkan pada observasi dan studi ilmiah. Pembelajaran 

inkuiri melatih siswa untuk memiliki kesadaran sendiri tentang kebutuhan 

belajarnya dengan menggunakan cara-cara dan keterampilan ilmiah dengan 

terlebih dahulu memberikan motivasi kepada siswa.Siswa merancang prosedurnya 

sendiri dengan bimbingan guru. Menurut penelitian Bilgin (2009),inkuiri 

terbimbing digambarkan sebagai pendekatan yang berpusat pada siswa. 

Pendekatan ini memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan akademik siswa 

dan mengembangkan keterampilan proses ilmiah serta sikap ilmiah mereka.  

Pada pembelajaran inkuiri terbimbing metode pengajaran diberikan 

dengan pengalaman pembelajaran langsung, yang melibatkan aktifitas siswa 

untuk melakukan kegiatan percobaan berupa penemuan yang membantu siswa 

dalam menemukan konsep fisika. Menurut Gulo,sebagaimana dikutip oleh Putra 

(2013: 86), strategi inkuiri adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis,kritis, logis, dan analitis, sehingga dapat memuaskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Avsec dan Kocijancic (2014), 

menyatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis inkuiri memberikan dampak 

positif terhadap hasil belajar. Efek tertinggi ditunjukkan pada pengetahuan 
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teknologi. Inkuiri juga berdampak pada kemampuan pemecahan masalah, serta 

kemampuan berpikir kritis dalam menentukan keputusan. Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2013) mengenai implementasi 

pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep 

IPA siswa SMP dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir 

kritis dan pemahaman konsep antara kelompok siswa yang belajar dengan strategi 

pembelajaran inkuiri dibandingkan kelompok siswa yang belajar dengan strategi 

pembelajaran langsung. 

Berdasarkan pengertian yang dikutip dari jurnal Colburn (2000),“inquiry  

is the theacer provides only the material and problems to in vestigate. Student 

devise their own to solve the problem”. Inkuiri terbimbing merupakan salah satu 

model pembelajaran inkuiri dimana guru memberikan suatu permasalahan dan 

memberitahukan bahan-bahan serta alat-alat yang diperlukan, tetapi tidak 

memberikan prosedur kerja dan siswalah yang menyelesaikan permasalahan 

tersebut dibawah bimbingan intensif guru. Sehingga siswa benar-benar terlibat 

sepenuhnya dalam proses pembelajaran. 

Langkah inkuiri terbimbing yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagaimana yang telah dimodifikasi oleh Rahajoe (2011) tertera pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Langkah Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Perumusan 

Masalah 

Membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah 

Menganalisis masalah yang 

disajikan dalam suatu 

bacaan atau kasus 

Penyusunan 

Hipotesis 

Memberikan kesempatan siswa 

untuk berpendapat membentuk 

hipotesis 

Mengemukakan pendapat 

mengenai kemungkian-

kemungkinan dari 

pemecahan masalah 
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Pada pembelajaran inkuiri terbimbing guru berfungsi sebagai fasilitator 

dan pembimbing siswa untuk belajar. Pada tahap awal guru memberikan banyak 

bimbingan namun pada tahap-tahap berikutnya bimbingan tersebut dikurangi 

sehingga siswa mampu melakukan proses inkuiri secara mandiri (Putra, 2013: 97). 

Bimbingan yang diberikan dapat berupa pertanyaan dan diskusi multiarah yang 

menggiring siswa agar bisa memahami konsep pelajaran. Inkuiri terbimbing 

digunakan untuk menantang pemahaman konsep siswa dan keterampilan untuk 

mengembangkan kreativitas, untuk menemukan pemahaman yang lebih dalam 

dan lebih luas dari subjeknya, dan untuk memperoleh beberapa keterampilan dari 

melakukan percobaan (Vajoczki, 2011:4-5). 

 

 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Rancangan 

Percobaan 

Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

menentukan langkah 

percobaan. 

Membimbing siswa dalam 

mengurutkan langkah-langkah 

percobaan 

Siswa mempersiapkan 

langkah percobaan yang 

akan dilakukan dengan 

memperhatikan bimbingan 

dari guru 

Melaksanakan 

Percobaan 

Membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan untuk 

mendapatkan informasi yang 

mendukung pemecahan 

masalah 

Siswa aktif melakukan 

percobaan dengan 

memperhatikan bimbingan 

dari guru 

Mengumpulkan 

dan 

Menganalisis 

Data  

 

Membuat 

Kesimpulan 

Memberikan kesempatan siswa 

untuk menyampaikan hasil 

pengolahan data atau informasi 

yang dikumpulkan 

 

Membimbing siswa untuk 

membuat kesimpulan  

Siswa menganalisis data 

yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah 

 

Merumuskan kesimpulan 

sesuai permasalahan dengan 

memperhatikan bimbingan 

guru. 
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2.1.3 Karakteristik Model Inkuiri Terbimbing 

Menurut Carol & Ross J. Tood (2006) ada enam karakteristik model 

inkuiri terbimbing, yaitu:  

a. Siswa belajar aktif dan terefleksi pada pengalaman. 

Menurut Jhon Dewey dalam penelitiannya menggambarkan bahwa 

pembelajaran sebagai proses aktif individu. Pembelajaran merupakan sebuah 

kombinasi dari pengalaman dan tindakan. Oleh karena itu,pengalaman dan inkuiri 

sangat penting dalam pembelajaran bermakna. 

b. Siswa belajar berdasarkan apa yang mereka tahu 

Pembelajaran disekolah banyak ditemukan bahwa siswa belajar materi 

dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu menurut Ausubel faktor 

terpenting yang mempengaruhi pembelajaran adalah melalui apa yang mereka 

tahu. 

c. Siswa mengembangkan rangkaian berfikir dalam proses pembelajaran melalui 

bimbingan 

Rangkaian berfikir kearah yang lebih tinggi memerlukan proses yang 

mendalam yang membawa kepada sebuah pemahaman. Proses yang mendalam 

juga memerlukan perkembangan kemampuan intelektual. Menurut Bloom, 

kemampuan intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analitik 

sisntesis, dan evaluasi membantu merangsang untuk berinquiry yang membawa 

kepada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. 
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d. Perkembangan siswa terjadi secara bertahap  

Siswa berkembang melalui tahap perkembangan, kognitif, dan kapasitas 

mereka untuk berpikir abstrak ditingkatkan oleh umur. Perkembangan ini 

merupakan proses komplek yang meliputi kegiatan berpikir, tindakan refleksi, 

menemukan dan menghubungkan ide, membuat hubungan, mengembangkan dan 

mengubah pengetahuan sebelumnya, kemampuan, serta sikap dan nilai. 

e. Siswa belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. 

Siswa hidup di lingkungan sosial dimana mereka terus menerus belajar 

melalui interaksi dengan orang lain di sekitar mereka. Orang tua, teman, saudara, 

guru, kenalan, dan orang asing merupakan bagian dari lingkungan sosial yang 

membentuk pembelajaran lingkungan pergaulan dimana mereka membangun 

pemahaman mengenai dunia dan membuat makna untuk mereka.  

Berdasarkan karakteristik tersebut, guided inquirymerupakan sebuah 

pendekatan yang berfokus pada proses berpikir yang membangun pemahaman 

oleh keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Siswa belajar dengan 

membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman 

dan apa yang telah mereka tahu. Selain itu, siswa juga belajar melalui interaksi 

dengan orang lain yang berperan penting dalam perkembangan kognitifnya. 

2.2 Pemahaman KonsepFisika 

Pemahaman adalah salah satu aspek pada ranah kognitif yang 

menunjukkan kemampuan untuk menjelaskan hubungan yang sederhana di antara 

fakta-fakta atau konsep (Arikunto, 2009: 118). Pemahaman merupakan 

kemampuan untuk memahami sesuatu yang telah disampaikan. Siswa dikatakan 
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telah memahami apabila siswa tersebut dapat mengungkapkan apa yang 

didapatkannya menggunakan bahasa dan caranya sendiri kepada orang 

disekitarnya sehingga orang disekitarnya mengerti apa yang dimaksudkan. 

Contoh, siswa dapat menjelaskan pengaruh luas permukaan suatu benda terhadap 

tekanan yang dihasilkan dengan kata-kata sendiri. 

Dalam taksonomi Bloom memahami berada pada tingkat kedua setelah 

ingatan. Menurut Bloom dalam Anderson, et.al (2001) ada 7 indikator yang dapat 

dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman (understand). 

Kategori proses kognitif, indikator dan definisinya ditunjukan seperti pada Tabel 

2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2 Kategori dan Proses Kognitif Pemahaman 

Kategori dan Proses 

Kognitif 
Indikator Definisi (definition) 

Pemahaman 

(understand) 

Membangun makna berdasarkan tujuan 

pembelajaran, mencakup, komunikasi oral, tulisan 

dan grafis (Contruct meaning from instructional 

messages, including oral, written, and graphic 

communication) 

1. Interprestasi  

(interpretting) 

 Klarifikasi 

(Clarifying) 

 Mewakilkan 

(Representing) 

 Menerjemahkan  

Mengubah dari bentuk 

yang satu ke bentuk 

yang lain  

2. Mencontohkan 

(examplifying) 

 Menggambarkan 

(Illustrating) 

 Instantiating 

Menemukan contoh 

khusus atau ilustrasi 

dari suatu konsep  

3. mengklasifikasikan 

(classification) 

 mangkategorikan 

(categorizing) 

 subsuming 

Menentukan sesuatu 

yang dimiliki oleh 

suatu kategori  
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Kategori dan Proses 

Kognitif 
Indikator Definisi (definition) 

4. menggeneralisasikan 

(summarizing) 

 mengabstraksikan 

(Abstracting) 

 Menggeneralisasikan 

(generalizing) 

Pengabstrakan teman-

tema umum atau poin-

poin utama (Abstacting 

a general theme or 

major points) 

5. Inferensi (inferring)  Menyimpulkan 

(concluding) 

 Memprediksikan 

(Predicting) 

Penggambaran 

kesimpulan logis dari 

informasi yang 

disajikan (drawing a 

logical conclution from 

presented information) 

6. Membandingkan 

(comparing) 

 Mengontraskan 

(contrasting) 

 Menjodohkan 

(matching) 

Mencari hubungan 

antara dua ide, objek 

atau hal-hal serupa 

(detecting 

correspondences 

between two ideas, 

objects, and the like) 

7. Menjelaskan 

(explaning) 

 Mengkontruksi model 

(Constructing models) 

Mengkontriksi model 

sebab akibat dari suatu 

sistem (constructing a 

cause and effect model 

of a system) 

 

  (Bloom dalam Andersonet al., 2001) 

Menurut Mauke (2013) pemahaman merupakan posisi yang sangat penting 

dalam aktivitas belajar, karena merupakan konstruksi dari hubungan-hubungan, 

bukan hanya sekedar proses asimilasi dari pengetahuan yang sudah dimiliki. 

Sedangkan konsep menurut Berg (1990) mengemukakan bahwa konsep adalah 

ciri-ciri sesuatu yang memudahkan komunikasi antar manusia dalam berfikir 

sehingga konsep yang ada dalam otak manusia membentuk suatu jaringan 

pengetahuan yang terpadu. 
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Pemahaman (understanding) pada pembelajaran menurut Skemp (1977) 

mengklarifikasikan tingkat pemahaman yang dimiliki siswa menjadi 3, yaitu: 

1. Pemahaman yang pertama adalah pemahaman instrumental(instrumental 

understanding). Pada tingkatan ini siswa baru berada pada tahap menghafal 

dan memahami sehingga belum mampu menginterpetasikan mengapa hal itu 

bisa terjadi. Pengalaman yang diperoleh melalui pengamatan belum dapat 

membentuk pengetahuan secara utuh sehingga cenderung mengalami 

miskonsepsi. Terdapat dua tipe kesalahan dalam tingkat pemahaman 

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

kondisi siswa mampu menjawab dengan benar, namun belum dapat 

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

siswa belum mampu menjawab dengan tepat, namun alasan yang 

dikemukakan sudah benar.  

2. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman relasional (relational 

understanding). Pada tingkatan ini, siswa tidak hanya tahu dan hafal, tetapi 

dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan 

menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait pada 

situasi yang lain.  

3. Pemahaman yang ketiga adalah Misuderstanding. Pada tingkatan ini, siswa 

benar-benar tidak dapat menjawab dan memberikan alasan dengan tepat. 

Pernyataan Skemp tersebut kemudian dianalisis oleh Byer dan Herscovics 

yang dikutip oleh Faqih (2011: 22) bahwa siswa terlebih dahulu berada pada 

pemahaman antara, yaitu tingkatan pemahaman intuitif dan tingkatan pemehaman 
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formal. Pertama, sebelum sampai pada pemahaman instrumental, siswa terlebih 

dahulu berada pada tingkatan intuitif. Pada tahap tingkatan tersebut siswa 

menebak jawaban berdasarkan pengalamnnya. Sehingga, siswa dapat menjawab 

dengan benar tetapi siswa tidak dapat menjelaskannya mengapa. Kemudian 

menuju pada tahapan yang kedua yaitu pemahaman relasional, tetapi sebelum 

siswa menuju pada tahapan tersebut, mereka akan melewati terlebih dahulu 

pemahaman antara yang disebut pemahaman formal. 

Pemahaman konsep adalah kemampuan megungkapkan makna suatu 

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

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

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

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

memahami konsep dapat menjelaskan kembali konsep yang diterima dan 

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

konsep juga dapat menghubungkan antara konsep satu dengan yang lainnya. 

Selain itu, siswa yang memahami konsep dapat menjelaskan beberapa kejadian 

atau fenomena sebagai akibat dari suatu konsep. 

Jadi, pemahaman konsep fisika menurut Hidayah (2015)dalam 

penelitiannya adalah kemampuan mengungkapkan makna suatu konsep dalam 

fisika yang meliputi kemampuan membedakan, menjelaskan, menguraikan lebih 

lanjut, dan mengubah konsep yang berisi gagasan suatu materi, pengalaman, 

peristiwa suatu objek yang diabstrakan secara tetap sehingga memudahkan 

manusia untuk mengadakan komunikasi dan berpikir.  
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2.3 Pengertian Kemampuan Kerja Ilmiah 

Bekerja ilmiah didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk memecahkan 

masalah dengan ciri khas menggunakan metode ilmiah (Mahyudinnor, 2010). 

Bekerja Ilmiah terdiri atas tiga aspek nyaitu metode ilmiah, sikap ilmiah, dan 

berkomunikasi ilmiah baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan Bekerja 

Ilmiah merupakan perluasan dari metode ilmiah dan diartikan sebagai scientific 

inquiry yang diterapkan dalam belajar sains kehidupan (Rustaman, 2007). 

Keterkaitan scientific inquiry dengan kemampuan bekerja ilmiah memperlihatkan 

bahwa kemampuan bekerja ilmiah sangat penting untuk dikembangkan dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Dalam melakukan kerja ilmiah seseorang dituntut untuk memiliki 

beberapa keterampilan diantaranya adalah keterampilan proses dan keterampilan 

penggunaan alat kerja. Kerja ilmiah berguna dalam menentukan sifat, proses dan 

metode ilmiah. Dalam pembelajaran menekankan bahwa hal itu tidak harus 

diajarkan sebagai untaian yang terpisah dari belajar tetapi tertanam dalam konten 

Ilmu Pengetahuan Alam khususnya Fisika. Hal penting dalam penyelidikan ilmiah 

adalah mengamati dari waktu ke waktu, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, 

mengelompokkan, serta meneliti dengan menggunakan sumber yang ada 

(Bianchi,L 2015). 

Hal tersebut di perkuat dalam penelitian Borthwick (2015) bekerja ilmiah 

bertujuan untuk memanfaatkan, dan mengembangkan keterampilan dan 

pemahaman yang diperlukan untuk menguji dan menafsirkan ide-ide ilmu 
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pengetahuan. Bekerja ilmiah merupakan karakteristik inti untuk menjadi seorang 

ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pamahaman konsep, proses, 

dan metode ilmiah. Keterampilan ilmiah diantaranya adalah mengamati, 

menanyakan pertanyaan, hipotesis, menyelidiki, berkomunikasi, dan menafsirkan 

fakta. 

Kemampuan Bekerja Ilmiah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

sebagian besar merupakan keterampilan proses sains (KPS) (Rustaman, 2007). 

Dalam bekerja ilmiah dibutuhkan kemampuan mengamati (observasi), 

menafsirkan (interpretasi), mengelompokkan (klasifikasi), dan merencanakan 

percobaan (eksperimen). Secara umum kerja ilmiah yang dilakukan oleh 

fisikawan menurut Suparno (2006: 77) yaitu (1) mengamati gejala yang ada, (2) 

merumuskan masalah, (3) membuat hipotesis, (4) melaksanakan eksperimen 

untuk menguji hipotesis, (5) menarik kesimpulan.  

Menurut Sopiah et al., (2009), bekerja ilmiah mempunyai beberapa 

indikator yang harus terpenuhi yaitu: (1) perumusan masalah, (2) perumusan 

tujuan, (3) perumusan prosedur, (4) pemilihan instrumen, (5) pengambilan data, 

(6) pengolahan data, (7) penyimpulan hasil, (8) bersikap ilmiah, dan (9) 

kemampuan berkomunikasi ilmiah. Aspek tersebut saling mendukung untuk 

mengantarkan siswa menjadi seorang ilmuwan. 

Melalui kerja ilmiah, terdapat sikap ilmiah sebagai dampak positif dari 

sanis yang dapat dikembangkan oleh para guru kepada siswanya. Hal ini perlu 

diterapkan karena dengan kompetensi kerja ilmiah, peserta didik akan memiliki 
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perkembangan mental yang positif dalam menghadapi permasalahan yang 

dihadapinya dikehidupan sehari-hari. 

2.3.1 Langkah-langkah Kerja Ilmiah 

Langkah-langkah kerja ilmiah merupakan proses dari kegiatan ilmiah yang 

disebut sebagai metode ilmiah. Sebagaimana dikutip oleh Yulianti & Wiyanto 

(2009: 7), metode ilmiah yang dikenalkan oleh Galileo Galilei dan Fracis Bacon 

meliputi: 

(1) Mengidentifikasi masalah; 

(2) Menyusun hipotesis; 

(3) Memprediksi konsekuensi dari hipotesis; 

(4) Melakukan eksperimen untuk menguji prediksi; 

(5) Merumuskan hukum umum sederhana yang diorganisasikan dari hipotesis, 

prediksi, dan eksperimen. 

Yulianti & Wiyanto (2009: 15) menambahkan bahwa metode eksperimen 

dikenal dengan nama metode percobaan yang merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk menguji teori yang sudah ditemukan oleh ahli. Melalui metode 

eksperimen, siswa dapat dilatih untuk menggunakan metode ilmiah dan sikap 

ilmiah secara benar. Siswa diberikan kesempatan untuk menemukan, menganalisa 

dan membuktikan serta menarik kesimpulan. Hal ini diperkuat pula oleh 

McColskey & Rita dalam bukunya (2000: 21) melalui metode ekperimen guru 

akan berinteraksi dengan siswa melalui pengamatan, wawancara dan tes kinerja 
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akan memacu kreativitas siswa pada kemampuan kerja ilmiah seperi pengamatan, 

menafsirkan, menjelaskan hubungan konsep dan teori, dan menarik kesimpulan. 

Berdasarkan berbagai pendapat dan indikator kerja ilmiah yang telah 

dijabarkan, maka kemampuan kerja ilmiah yang diteliti oleh peneliti adalah (1) 

mengamati atau observasi, (2) memprediksi, (3) merumuskan hipotesis, (4) 

merencanakan percobaan, (5) mengkomunikasikan, (6) membuat kesimpulan. 

2.3.2 Definisi Operasional 

Agar aspek kemampuan kerja ilmiah yang akan diteliti diatas tidak 

ditafsirkan lain oleh pembaca dan untuk mempermudah penelitian, maka 

diperlukan definisi operasional yang jelas. Definisi operasional dalam setiap aspek 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengamati atau observasi 

Kemampuan ini berhubungan dengan penggunaan secara optimal 

seluruh indera penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan dan peraba.  

2. Memprediksi atau meramalkan 

Kemampuan ini mencakup keterampilan mengajukan perkiraan 

tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau 

pola yang sudah ada. 

3. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

kebenarannya masih harus diuji melalui percobaan. Kemampuan membuat 

hipotesis adalah salah satu keterampilan yang sangat mendasar dalam kinerja 

ilmiah. 
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4. Merencanakan Percobaan 

Merencanakan percobaan adalah kegiatan menyusun cara atau 

langkah percobaan yang akan dilakukan agar tujuan percobaan dapat tercapai. 

5. Mengkomunikasikan 

Setiap siswa dituntut agar mampu menyampaikan hasil temuannya 

kepada orang lain. Temuan tersebut berupa ide, gagasan yang disampaikan 

dalam suara, visual atau suara visual.. 

6. Membuat kesimpulan atau menyimpulkan 

Menyimpulkan merupakan menjabarkan dan menjelaskan sesuatu 

berdasarkan fakta dan hasil pengamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan berdasarkan pada pola 

hubungan antara hasil pengamatan yang satu dengan yang lainnya. 

2.4 Materi Tekanan 

Pada kurikulum KTSP, standar kompetensi pada materi tekanan SMP 

kelas VIII adalah memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan 

sehari-hari serta dengan Kompetensi Dasar (KD) yaitu menyelidiki tekanan pada 

benda padat, cair, gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2.4.1 Tekanan Zat Padat 

Satuan tekanan dalam Sistem Internasional (SI) adalah     . Satuan ini 

juga disebut pascal (Pa).           (Tipler, 2000). Tekanan didefinisikan 

sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas benda itu. Secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 
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 ................................................... (2.4.1) 

 Keterangan:  P = Tekanan        

   F = Gaya yang bekerja (N) 

   A = Luas Permukaan benda (    

Perlu diperhatikan, bahwa gaya yang menentukan besar kecilnya tekanan 

pada suatu benda adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang permukaan benda. 

Tekanan dapat terjadi pada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. 

2.4.2 Tekanan Zat Cair 

Pada tekanan dalam zat cair, tekanan bergantung pula pada besar 

percepatan gravitasi di tempat dimana bejana berada. Gaya tekan dalam bejana 

sama dengan perkalian gaya gravitasi Bumi dan massa zat cair dalam bejana 

tersebut. Secara matematis dituliskan dengan persamaan berikut: 

         

 Oleh karena         

 Maka dapat dituliskan             .......................................(2.4.2) 

Dengan     adalah volume zat cair,   adalah massa jenis zat cair, dan g 

adalah percepatan gravitasi. Dengan demikian tekanan dalam zat cair     adalah  

     
 

 
 

    

 
 

           ......................................(2.4.3) 
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 Dengan, 

     tekanan hidrostatis      ) 

    massa jenis zat cair (       

   gravitasi      ) 

   ketinggian tempat (m) 

Pada tekanan benda cair berkaitan dengan hukum Pascal dan Hukum 

Arcimedes.  

a. Hukum Pascal 

Hukum Pascal menurut Tipler(2000: 391) menyatakan bahwa: 

“Tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu tempat tertutup akan 

diteruskan ke tiap titik dalam fluida dan kedinding bejana”. 

Secara matematis hukum Pascal dituliskan: 

  

  
 

  

  
 , dengan 

  =gaya yang bekerja pada pengisap I (N) 

                                      gaya yang bekerja pada pengisap II (N) 

    =luas penampang pengisap I (    

  =luas penampang pengisap II (    

Tekanan 1 pascal (Pa) adalah gaya 1 newton yang bekerja pada bidang 

tekan seluas 1   atau 1 Pa = 1     . Dengan menggunakan hukum Pascal, kita 
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dapat mengangkat beban yang berat hanya dengan gaya yang kecil.  Hukum 

pascal dapat digambarkan pada Gambar 2.1. 

Berikut ini alat-alat teknik yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. 

1. Dongkrak Hidrolik 

Dongkrak hidrolik diperlukan ketika akan mengganti ban roda mobil yang 

kempes. Salah satu fungsinya untuk mengangkat mobil sehingga memudahkan 

penggantian ban mobil. 

Secara sederhana, prinsip kerja dongkrak hidrolik terlihat pada gambar 

2.1. jika gaya tekan       diberikan pada penampang kecil (piston kecil)    , 

tekanan yang diteruskan akan sama besar (menurut Hukum Pascal) ke pipa yang 

penampangnya lebih besar (piston besar)      Pada penampang yang lebih besar 

ini, akan dihasilkan gaya angkat    yang lebih besar daripada gaya tekan   . 

Tekanan yang berlaku penampang yang lebih kecil    , secara matematis dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

   
   

   
 ................................................ (2.4.4) 

Tekanan    ini diteruskan ke penampang yang lebih besar    dan akan menerima 

tekanan yang besarnya sama dengan   . Dimana 

   = 
  

   
.................................................(2.4.5) 

Sehingga, 

     ...............................................(2.4.6) 
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Jadi, persamaan diatas diperoleh  

  

    
 

  

  
 .............................................(2.4.7) 

2. Rem Hidrolik 

Rem hidrolik biasanya digunakan pada mobil dan sepeda motor. Prinsip 

kerja rem hidrolik pada dasarnya menggunakan tekanan pada minyak. Tekanan 

ini, kemudian diteruskan oleh silinder rem sehingga mampu menekan rem. Pada 

sepeda motor, ketika silinder rem ditekan, tekanan tersebut akan mendorong 

sepasang penjepit (kampas rem) pada piringan rem sepeda motor. Adanya 

gesekan pada piringan rem akibat jepitan sepasang kampas rem ini menyebabkan 

roda sepeda motor berhenti  (Arisworo et al., 2007: 248). 

b. Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes menyatakan bahwa: 

“sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat 

cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat 

fluida  yang dipindahkan”.  

 (Tipler, 2000: 394) 

Dengan perumusan matematisnya sebagai berikut : 

           ........................................................(2.4.7) 
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Dengan,  

     gaya keatas pada benda di dalam zat cair (N) 

     volume benda yang tercelup dalam zat cair (    

    massa jenis zat cair (       

   gravitasi      ) 

Adanya gaya apung yang dialami benda, menjadikan benda memiliki 

kedudukan dalam zat cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam.  

 Terapung 

Benda dikatakan terapung jika posisi benda didalam zat cair dalam keadaan 

setimbang dan terdapat bagian benda yang muncul diatas permukaan zat cair. 

Sebuah benda akan terapung dalam zat cair, jika massa jenis benda tersebut 

lebih kecil daripada massa jenis zat cair. 

 Melayang 

Benda dikatakan melayang, jika posisi benda berada diantara permukaan dan 

dasar zat cair. Suatu benda akan melayang dalam zat cair, jika massa jenis 

benda tersebut sama dengan massa jenis zat cair. 

 Tenggelam  

Bendadikatakan tenggelam, jika posisi benda berada didasar zat cair. 

Suatu benda akan tenggelam dalam zat cair, jika massa jenis benda itu lebih 

besar daripada massa jenis zat cair. 
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2.4.3 Tekanan Udara 

Tekanan udara dan ketinggian suatu tempat adalah dua hal yang saling 

berkaitan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Toricelli, dapat 

disimpulkan bahwa setiap kenaikan 10 meter maka tekanan udara turun 1 mmHg. 

Besarnya tekanan udara yang ditimbulkan oleh seluruh lapisan atmosfer 

dinamakan satu atmosfer (1 atm). Tekanan udara 1 atm adalah 76 cm Hg artinya 

tekanan udara 1 atmosfer sama dengan tekanan yang ditimbulkan oleh air raksa 

yang tingginya 76 cm. Satuan-satuan tekanan udara antara lain; Atmosfer (atm), 

Pascal (Pa), cm Hg dan Bar. 

Dengan kesetaraan sebagai berikut: 

 1 atm  = 76 cm Hg 

 1 atm  =  .g.h (tekanan hidrostatis raksa) 

  = 13.600                        

  =                  dibulatkan menjadi 

  =                      

 1 atm = 76 cmHg =               

Besarnya tekanan udara pada suatu tempat tergantung pada ketinggiannya. 

Tekanan udara di daerah pantai berbeda dengan tekanan udara di daerah 

pegunungan. Tekanan udara di daerah pegunungan lebih rendah karena makin 

tinggi suatu tempat tekanan udaranya maka akan semakin rendah. 
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2.4.4 Penerapan Tekanan dalam Kehidupan Sehari-hari 

Penerapan konsep tekanan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari, diantaranya pada sepatu bola, kapal laut, dan balon udara. 

a. Sepatu bola 

Jika diperhatikan, sepatu bola memiliki bagian bawah sepatu yang terdapat 

beberapa bagian pol pada bagian bawahnya. Hal tersebut bertujuan untuk 

memberikan tekanan yang besar pada tanah sehingga seorang pemain sepakbola 

tidak mudah tergelincir. Contoh sepatu bola dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sepatu Bola 

b. Pembuatan Kapal Laut 

Kapal laut merupakan pemanfaatan gaya archimedes dalam kehidupan 

sehari-hari. Perut kapal laut harus memindahkan air laut yang banyak agar gaya 

angkat air lebih besar daripada besar kapal dan penumpang. Walaupun kapal 

terbuat dari kayu atau besi yang massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air, 

kapal masih dapat terapung. Penyebabnya adalah kapal dibuat berongga. Adanya 

rongga menyebabkan kapal menjadi lebih ringan, sementara jumlah air laut yang 

didesak oleh perut kapal sangat besar. Akibatnya, kapal dapat terapung. Contoh 

dari kapal laut dapat dilihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Kapal Laut 

c. Balon Udara 

Konsep mengapung di udara dimanfaatkan dalam pembuatan balon udara. 

Balon udara diisi dengan udara biasa. Pada awalnya massa jenis udara diluar 

balon sama dengan massa jenis udara didalam balon. Dalam kondisi ini balon 

tidak dapat naik. Ketika pembakar dinyalakan, udara dalam balon menjadi panas. 

Udara panas memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada udara biasa. Berat 

balon berkurang menjadi lebih kecil daripada gaya angkat udara. Balonpun mulai 

naik. Contoh balon udara dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Balon Udara 
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2.5 Kerangka Berpikir  

Pembelajaran IPA khususnya Fisika di SMP N 10 Tegal masih 

menggunakan metode lama yang bersifat teachear centered. Akan tetapi guru 

juga telah berusaha untuk mengaktifkan siswa dengan melakukan diskusi 

kelompok dalam pembelajaran. Namun pembelajaran dengan menggunakan 

diskusi terkadang justru tidak efektif karena siswa sibuk bercanda dengan 

temannya. 

Perencanaan yang baik dengan membuat rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) merupakan titik awal perbaikan kualitas pembelajaran. Suatu 

model pembelajaran yang tepat akan mendukung keterlaksanaan pembelajaran 

dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan yang 

dimilikinya. 

Model pembelajaran yang digunakan adalah inkuiri terbimbing. Dalam 

model tersebut siswa diberikan kesempatan untuk merumuskan prosedur, 

menganalisis hasil, dan mengambil kesimpulan secara mandiri, guru berperan 

sebagai fasilitator dalam membimbing siswa dalam menemukan konsep. Dalam 

proses menemukan konsep tersebut, siswa melakukan aktifitas-aktifitas diataranya 

merancang eksperimen, dengan menerapkan indikator dari kemampuan kerja 

ilmiah. Dengan demikian, siswa akan memahami konsep tersebut dengan lebih 

baik.  
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Untuk lebih jelasnya secara bagan dapat digambarkan seperti gambar  2.5 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema Kerangka Berpikir 
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Deskripsi penerapan model inkuiri terbimbing ditinjau dari 

pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif.Sehingga data 

yang dikumpulkan merupakan hasil pengamatan, hasil tes tertulis, dan hasil 

wawancara yang diolah secara deskriptif dalam tulisan untuk mengetahui kualitas 

penerapan model inkuiri terbimbing ditinjau dari pemahaman konsep dan 

kemampuan kerja ilmiah siswa SMP kelas VIII. Menurut Moleong (2013: 6) 

penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata 

serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII SMP N 10 Tegal 

tahun ajaran 2015/2016. Penulis menentukan sampel dengan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 124).Dalam penelitian ini pemilihan 

sampel berdasarkan pertimbangan dari guru IPA fisika yang bersangkutan 

diantaranya yaitu kelas yang aktif dalam pembelajaran dan yang memiliki nilai 
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rata-rata hasil belajar IPA yang tinggi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah kelas VIII D yang berjumlah 32 siswa.  

3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah pelengkap seperti dokumen dan lainnya. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian, dan data sekunder 

adalah data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. 

Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan subjek 

penelitian setelah subjek dikenakan instrumen tes pemahaman konsep dan lembar 

kerja siswa pada kemampuan kerja ilmiah siswa. Data sekunder yang digunakan 

adalah data hasil observasi pelaksanaan pembelajaran sampai dengan kegiatan 

praktikum, dan data hasil tes pemahaman konsep serta lembar kerja siswa dalam 

kemampuan kerja ilmiah siswa kelas VIII D materi tekanan. Selain itu, digunakan 

juga data penunjang seperti rekaman video pembelajaran yang dilakukan peneliti 

selama penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Metode Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dilakukan 
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dengan melakukan pengamatan secara teliti menggunakan instrumen yang telah 

dirancang untuk mengetahui kemampuan kerja ilmiah siswa serta kualitas  model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. 

3.4.1.1 Observasi Kualitas Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh pengamat atau observer dalam 

mengamati proses pembelajaran yang dilakukan peneliti dengan menggunakan 

lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Nilai   

adalah perolehan nilai aktivitas guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran 

menggunakan model inkuiri terbimbing dengan pendeskripsian kategori yang 

tersaji dalam Tabel 3.1. pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing 

dikatakan berkualitas apabila perolehan nilai akhir aktivitas guru dan aktivitas 

siswa berada pada kriteria minimal baik yaitu pada interval diantara 51 sampai 

dengan 10. 

Tabel 3.1 Pendeskripsian Kategori Perolehan Nilai 

Kriteria Perolehan Nilai 

Kurang Baik         

Cukup Baik          

Baik          

Sangat Baik           

 

3.4.1.2 Observasi Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu observer melakukan observasi 

kemampuan kerja ilmiah yang dilakukan pada saat kegiatan praktikum 
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berlangsung. Yang sebelumnya sudah diberitahu cara penilaian dengan melihat 

kisi-kisi instrumen lembar observasi kemampuan kerja ilmiah siswa. 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013: 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 

seseorang. Dalam penelitian ini data hasil dokumentasi adalah data hasil tes 

pemahaman konsep dan hasil pekerjaan lembar kerja siswa kemampuan kerja 

ilmiah. Serta rekaman video selama pelaksanaan proses pembelajaran dan 

rekaman suara saat melakukan wawancara. 

3.4.3 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman konsep 

siswa dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing. Tes pemahaman konsep 

dilaksanakan diakhir pertemuan berupa soal uraian yang memuat gabungan 

indikator pemahaman konsep menurut Anderson dalam Bloom (2001). 

3.4.4 Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2013: 

186). Esterberg dalam Sugiyono (2013: 317)  menyatakan bahwa wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.  

Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan menggunakan 

pedoman yang topiknya telah direncanakan dengan pertanyaan yang bersifat 
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terbuka dalam bagan secara garis besar, kemudian peneliti mengembangkan 

pertanyaan selama wawancara. 

Setelah data terkumpul, kemudian dideskripsikan berdasarkan data-data 

atau fakta yang muncul selama penelitian yaitu untuk mendukung dokumentasi 

dan lembar observasi. Sehingga di akhir penelitian dapat disimpulkan sejauh 

mana pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa kelas VIII D SMP 

N 10 Tegal menggunakan model inkuiri terbimbing. 

3.5 Kalibrasi Instrumen 

Instrumen dalam penelitian harus diuji apakah instrumen tersebut telah 

memiliki validitas atau daya ketepatan dalam mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

3.5.1 Validitas Isi 

Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang 

diajarkan (Sugiyono, 2013: 182). Dalam penelitian ini, validitas isi digunakan  

untuk mengukur kualitas penerapan model inkuiri terbimbing dan tes pemahaman 

konsep yang dikonsultasikan oleh seorang ahli. 

3.5.2 Validitas Konstruk 

Validitas konstruk dari suatu instrumen dapat dilakukan penganalisaanya 

dengan jalan melakukan pencocokan antara aspek berpikir yang terkandung dalam 
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instrumen tersebut, dengan aspek berpikir yang dikehendaki untuk diungkap oleh 

tujuan instruksional khusus. Uji validitas isi dan konstruksi akan dibantu dengan 

menggunakan kisi-kisi instrumen atau matrik pengembangan instrumen. Dalam 

kisi-kisi ini terdapat variabel yang akan diteliti yaitu pemahaman konsep dan 

kemampuan kerja ilmiah. Kalibrasi instrumen penelitian dilakukan oleh seorang 

ahli untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel. 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Setelah data dikumpulkan, peneliti perlu memeriksa keabsahan data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menentukan 

keabsahan data. Teknik Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber didapat dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Pencapaian triangulasi sumber dalam 

penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penilaian kedua validator dalam 

memvalidasi perangkat pembelajaran dan hasil observasi pengamat. Sedangkan 

triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 

karakteristik pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa berdasarkan 
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hasil tes pemahaman konsep, lembar observasi kemampuan kerja ilmiah dan 

wawancara. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013: 337), 

yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Selain 

langkah-langkah analisis tersebut, peneliti juga menambahkan validasi. 

3.7.1 Data Validasi Kualitas Penerapan Model Inkuiri Terbimbing 

Validasi dilakukan untuk memperoleh instrumen yang sesuai dengan teori-

teori yang digunakan. Data validasi diperoleh dari para ahli. Saran dari validator 

dijadikan peneliti untuk memperbaiki instrumen. Daftar nama validator dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Data Validator Instrumen 

No. Kode Pekerjaan 

1. V01 Dosen Jurusan Fisika UNNES 

2. V02 Dosen Jurusan Fisika UNNES 

3.  V03 Guru IPA SMP N 10 Tegal 

 

Validasi pada penelitian ini meliputi validasi isidan validasi konstruk 

yaitu, (1) lembar observasi aktivitas guru dan (2) lembar obsevasi aktivitas siswa, 

(3) lembar observasi kemampuan kerja ilmiah siswa, (4) validasi tes pemahaman 

konsep, (5) validasi pedoman wawancara pemahaman konsep dan kemampuan 

kerja ilmiah. 
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3.7.1.1 Validasi Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa merupakan instrumen untuk 

memperoleh deskripsi mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model inkuiri terbimbing. Instrumen ini memuat indikator-indikator untuk 

mengukur aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran berdasarkan tahapan-

tahapan inkuiri terbimbing.  

Untuk mengetahui ketepatan instrumen lembar observasi peneliti 

melakukan validasi isi lembar observasi aktivitas guru dan siswa dengan validator 

ahli dengan mempertimbangkan saran dan komentar dari V01 dan V02. Penilaian 

validasi lembar observasi aktivitas siswa menggunakan skala penilaian yang 

terdiri dari empat kategori, yakni: kurang baik (skala 1), cukup baik (skala 2), baik 

(skala 3), dan sangat baik (skala 4). Sedangkan lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa akan di analisis secara deskriptif. 

Menurut Depdiknas (2003a), data observasi dapat dianalisis dengan 

menggunakan rumus: 

   
∑               

∑              
          

 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Data Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Nilai Kriteria 

< 26% Jelek 

26%       Cukup 

51%       Baik 

76%        Baik sekali 
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3.7.1.2 Validasi Lembar Observasi Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa 

Dalam penelitian ini lembar observasi kemampuan kerja ilmiah 

merupakan instrumen untuk memperoleh deskripsi mengenai kemampuan kerja 

ilmiah yang ditunjukkan oleh siswa saat praktikum. Untuk mengetahui ketepatan 

instrumen lembar observasi peneliti melakukan validasi isi lembar observasi 

kemampuan kerja ilmiah siswa dengan mempertimbangkan saran dan komentar 

dari V01 dan V02.  

Sedangkan dalam menentukan kategori kemampuan untuk masing-masing 

siswa yaitu  berdasarkan skala kategori kerja ilmiah.Untuk setiap pernyataan, 

siswa diberikan skor yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya dan 

selanjutnya, skor siswa pada setiap pernyataan dijumlahkan. Jadi, skor pada setiap 

pernyataan merupakan rating dan karena rating itu dijumlahkan untuk kesemua 

pernyataan maka metode ini dinamai metode rating yang dijumlahkan atau 

method of sum mated ratings yang dikenal dengan metode pengembangan skala 

sikap model Likert.  

 Hasil persentase yang diperoleh dikategorikan dalam pedoman konversi 

presentase rata-rata kemampuan kerja ilmiah siswa.  

Langkah selanjutnya yaitu: 

a. Mencari rata-rata dan menghitung persentase masing-masing kemampuan 

kerja ilmiah siswa berdasarkan rumus berikut : 

           
∑           

                      
 

 

   
∑               

∑               
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b. Menganalisis hasil jawaban LKS 

c. Menginterpretasikan secara deskriptif data presentase tiap-tiap aspek 

kemampuan kerja ilmiah yang muncul selama berlangsungnya kegiatan 

praktikum  

3.7.1.3 Validasi Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

Tes pemahaman konsep merupakan instrumen untuk mengukur seberapa 

besar atau presentase pemahaman konsep siswa menggunakan model inkuiri 

terbimbing. Validitas yang digunakan oleh peneliti dalam tes pemahaman konsep 

adalah validitas konstruk oleh validator.  

Data yang diambil dalam pemahaman konsep siswa adalah jawaban siswa 

terhadap instrumen tes pemahaman konsep, kemudian di analisis dengan cara 

mencari rata-rata, menghitung presentase atau jumlah skor siswa dan jumlah total 

skor. Kemudian siswa dikelompokkan kedalam tiga kategori kelompok yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Adapun kualifikasi pengelompokkan ketiga kategori 

tersebut menggunakan cara statistik. Pengelompokkan dilakukan dengan 

menghitung rata-rata nilai tes pemahaman konsep dan standar deviasi. Rumus 

untuk mencari rata-rata (mean) sebagai berikut: 

      
∑ 

 
 

 

 

 Keterangan : 

 ∑  : Jumlah skor 

 N    : Jumlah siswa 

 (Arikunto, 2010) 
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Rumus menghitung persentase skor pemahaman konsep siswa dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

  
               

               
  100 % 

(Sudijono, 2008: 318)  

Rumus untuk mencari standar deviasi adalah : 

    √
∑ 

 

 
  

∑ 

 
   

 Keterangan : 

 SD : Standar Deviasi 

 
∑ 

 

 
 : tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian dibagi N 

  
∑ 

 
   : Semua skor dijumlahkan, dibagi N lalu dikuadratkan 

Tabel 3.4 Kriteria Pengelompokkan Siswa Berdasarkan Tes Pemahaman 

Konsep 

No 
Kategori Rumusan 

1 tinggi  Mean + 1 SD > X 

2 Sedang Mean - 1SD < X < Mean + 1 SD 

3 Rendah X <Men- 1SD 

3.7.1.4.Validasi Instrumen Wawancara  

Validasi instrumen pedoman wawancara diarahkan pada kejelasan 

pertanyaan dan kesesuaian pertanyaan agar dapat mengungkap pemahaman 

konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa sebagai penguatan atas hasil tes 

pemahaman konsep dan observasi kemampuan kerja ilmiah siswa pada 

pembelajaran dengan menerapkan model inkuiri terbimbing. 
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3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan Model Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/ varification. Namun, sebelum mereduksi data, 

data yang masihberbentuk verbal, akan di transkrip terlebih dahulu agar 

memudahkan dalam analisis. Berikut ini model interaktif dalam analisis 

data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 338). 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

3.7.2.1 Pengumpulan Data (Data Collection)  

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mencari data yang diperlukan 

dari berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan,kemudian 

melaksanakan pencatatan data lapangan. Data pada penelitian ini adalah berupa 

jawaban siswa, hasil wawancara, dan hasil observasi. 

 

 

 

Data 

Collectio

Data 

Display 

Data 

Reductio

Drawing/Ve

rification 



48 
 

 
 

3.7.2.2 Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dilakukan dalam hal ini yaitu memilih hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak 

diperlukan. 

3.7.2.3 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

3.7.2.4 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Kesimpulan diperoleh dengan cara membandingkan hasil pekerjaan siswa 

dengan hasil wawancara. Hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan secara 

deskriptif komparatif dengan melihat data-data temuan yang diperoleh selama 

proses penelitian. 
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3.8 Tahapan Penelitian 

Secara umum tahap yang dilakukan dalam penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

Pembuatan instrumen penelitian (silabus, RPP, lembar aktivitas guru & 

siswa, tes pemahaman konsep, lembar observasi kemampuan kerja 

ilmiah, pedoman wawancara, dan angket tanggapan guru&siswa 

Validasi instrumen penelitian dengan akademisi dosen dan praktisi guru 

Analisis hasil validasi instrumen  

Memperbanyak instrumen 

Peneliti melakukan pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing 

sesuai dengan RPP, untuk mengetahui kualitas dari penerapan model 

inkuiri terbimbing dilihat dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

 

Peneliti meminta siswa mengerjakan LKS dan melakukan kegiatan 

praktikum untuk mengetahui kemampuan kerja ilmiah  
 

Peneliti melakukan wawancara terhadap subjek penelitian dan 

menganalisis hasil wawancara 
 

Analisis hasil pengamatan, tes dan wawancara 

Peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran 

 

Diakhir pertemuan peneliti membagikan tes pemahaman  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh selama penelitian berupa data kualitas pembelajaran 

model inkuiri terbimbing, data hasil observasi kemampuan kerja ilmiah siswa, 

data hasil tes pemahaman konsep dan wawancara untuk mendeskripsikan 

pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa kelas VIII D SMP N 10 

Tegal Tahun Ajaran 2015/2016 dengan menerapkan model inkuiri terbimbing. 

4.1.1 Data Kualitas Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing 

Pembelajaran model Inkuri Terbimbing disebut berkualitas jika data 

temuan pada perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses 

pembelajaran memiliki kriteria minimal baik. Pelaksanaan proses pembelajaran 

dilakukan menggunakan observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas siswa 

yang dibantu oleh observer. Masing-masing aspek pembelajaran memuat 

indikator untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran 

dalam penelitian ini dapat ditinjau dari kemampuan kerja ilmiah dan pemahaman 

konsep siswa yang berkriteria minimal baik serta bernilai diatas KKM. Hasil 

penelitian kualitas pembelajaran model Inkuiri Terbimbing pada setiap pertemuan 

untuk masing-masing aspek tersaji pada Tabel 4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 Hasil Penilaian Kualitas Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing 

 

 

Perencanaan Proses 

Pembelajaran 

Pelaksanaan Proses  

Pembelajaran 

Penilaian Hasil 

Pembelajaran 

Silabus 

 

( 0 – 24) 

RPP 

 

( 0 – 64) 

Aktivitas 

Guru 

( 0 – 100) 

Aktivitas 

Siswa 

(0 – 100) 

Pemahama

n Konsep 

(0-100) 

Kemampuan 

Kerja Ilmiah 

(0-100) 

Rata-

rata 

nilai 

 

24 

 

54 

 

82,81 % 

 

71,10% 

 

74,6 

 

75% 

Kriteria Sangat 

baik 

Sangat 

baik  

Sangat 

Baik 

Baik 53,2 % 

 KKM  

Baik  

 

4.1.1.1 Data Perencanaan Proses Pembelajatan 

Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan membuat perangkat 

pembelajaran yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Sebelum digunakan, perangkat dinilai oleh validator untuk mengukur kevalidan 

sehingga layak untuk digunakan. Saran-saran dari validator dijadikan masukan 

untuk merevisi perangkat pembelajaran sehingga perangkat pembelajaran siap 

untuk diimplementasikan ke siswa.  

Adapun validator yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Data Validator Perangkat Pembelajaran 

No. Kode Pekerjaan 

1. V01 Dosen Jurusan Fisika UNNES 

2. V02 Dosen Jurusan Fisika UNNES 

3. V03 Guru IPA SMP N 10 Tegal 

 

Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti berdasarkan 

skor akhir untuk masing-masing indikator yang diperoleh dari rata-rata hasil skor 

yang diberikan oleh validator.  
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4.1.1.1.1 Data Hasil Validasi RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh peneliti 

berorientasi  pada kurikulum KTSP yaitu dengan mengintegrasikan model Inkuiri 

Terbimbing kedalamnya. Di dalam RPP ini memuat standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, uraian 

materi, model atau metode, media, alat pembelajaran yang digunakan, kegiatan 

pembelajaran, dan alokasi waktu. 

Dalam kolom kegiatan pembelajaran itulah serangkaian fase dengan model 

Inkuiri Terbimbing akan dilakukan oleh peneliti yang disusun secara berurutan 

yang berada di kegiatan inti. RPP divalidasi oleh V01 dan V02. Sedangkan V03 

hanya memberikan saran saja. Rentang skor yang digunakan pada lembar validasi 

RPP disesuaikan dengan kriteria penilaian RPP seperti pada Tabel 4.3 berikut ini.  

Tabel 4.3 Kriteria Penilaian RPP pada lembar validasi 

 

Rentang Skor Nilai 

0   Jumlah Skor < 16 1. Tidak baik 

16   Jumlah Skor < 32 2. Kurang baik 

34 ≤ Jumlah Skor < 48 3. Baik 

48 ≤ Jumlah Skor < 64 4. Sangat baik 

 

Validator memberikan penilaian mengacu pada skala penilaian yang sudah 

tersedia pada lembar validasi RPP. Untuk memperoleh skor total, kemudian 

peneliti mengkonversikan menjadi kriteria yang dapat memberikan deskripsi atas 

suatu perangkat pembelajaran. Hasil skor penilaian silabus oleh validator seperti 

pada Tabel 4.4 berikut ini. 

 

 



53 
 

 
 

Tabel 4.4 Hasil Skor Penilaian RPP oleh Validator 

No Validator 
Jumlah Skor 

(0 – 64) 
Keterangan 

1 Dosen Pembimbing 1 55 Sangat Baik 

2 Dosen Pembimbing 2 53 Sangat Baik 

Rata-rata Jumlah skor 54 Sangat Baik 

 

Dari hasil rata-rata skor penilaian RPP yang tersaji pada tabel 4.4 adalah bernilai 

54 dengan kategori sangat baik yang berarti RPP yang dibuat oleh peneliti sudah 

baik. 

4.1.1.1.2 Data Hasil Validasi Silabus 

Silabus divalidasi oleh validator dengan memperhatikan aspek penilaian 

silabus yaitu, (1) kelengkapan komponen silabus, (2) bahasa, dan (3) waktu. 

Rentang skor yang digunakan pada lembar validasi silabus disesuaikan dengan 

kriteria penilaian silabus seperti pada Tabel 4.5 berikut ini.  

Tabel 4.5 Rentang Skor Lembar Validasi Silabus beserta Kriteria 

Jumlah Skor Kriteria 

    jumlah skor < 6 Tidak baik 

6   jumlah skor < 12 Kurang baik 

12   jumlah skor < 18 Baik 

18   jumlah skor < 24 Sangat baik 

Validator memberikan penilaian mengacu pada skala penilaian untuk 

memperoleh skor total pada tiga aspek yang akan digunakan. Perolehan skor ini 

kemudian dikonversi menjadi kriteria yang dapat memberikan deskripsi atas suatu 

perangkat pembelajaran. Hasil skor penilaian silabus oleh validator seperti pada 

Tabel 4.6 berikut ini. 
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Tabel 4.6 Hasil Skor Penilaian Silabus oleh Validator 

No 
Validator 

Jumlah Skor 

(0 – 24) 
Keterangan 

1 Dosen Pembimbing 1 24 Sangat Baik 

2 Dosen Pembimbing 2 24 Sangat Baik 

Rata-rata Jumlah skor 24 Sangat Baik 

 

Dapat disimpulkan bahwa silabus yang dibuat peneliti adalah sangat baik. 

4.1.1.1.3 Data Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Selaian data perencanaan proses pembelajaran untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran model Inkuiri Terbimbing, maka dilakukan observasi pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2016. Pelaksanaan 

pembelajaran model inkuiri terbimbing ditinjau dari pemahaman konsep dan 

kemampuan kerja ilmiah dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Pelaksanaan Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing Ditinjau 

dari Pemahaman Konsep dan Kemampuan Kerja Ilmiah 

 Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4 

Hari/Tanggal Selasa, 

19/4/2016 

Rabu, 

20/4/2016 

Selasa, 

03/5/2016 

Rabu, 

04/5/2016 

Waktu 11.00 WIB 07.30 WIB 11.00 WIB 07.30 

Jumlah Siswa 29 siswa 27 siswa 30 siswa 28 siswa 

Materi Tekanan pada 

zat padat 

Tekanan pada 

zat cair 

Hukum 

Pascal,Gaya 

Apung, 

Hukum 

Archimedes 

Tekanan Zat 

gas dan 

mengulang 

materi. 

 

Pembelajaran diobservasi oleh pengamat untuk memberikan penilaian 

aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Pengamatan untuk aktivitas guru 
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dilakukan oleh satu guru mata pelajaran IPA yang dianggap sudah berpengalaman 

dalam mengajar. Sedangkan pengamatan untuk aktivitas siswa dilakukan oleh dua 

orang mahasiswa dari Pendidikan Fisika Unniversitas Negeri Semarang. 

Dari hasil pengamatan lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 

tersaji dalam gambar 4.1 dan gambar 4.2. Kriteria digunakan untuk memberikan 

deskripsi penilaian yang dilakukan oleh pengamat.  

 

Gambar 4.1 Persentase Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 

Gambar 4.2 Persentase Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa kemudian di rata-rata sehingga 

mendapatkan hasil seperti pada Tabel 4.8 berikut ini. 
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Tabel 4.8 Hasil Skor Pengamatan Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Aktivitas 

Siswa 

 Nilai Akhir Kriteria 

Aktivitas Guru 

Aktivitas Siswa 

82,81 % 

71,10 % 

Sangat Baik 

Baik 

Dari hasil pengamatan pada tabel 4.8 diperoleh nilai akhir aktivitas guru 

sebesar 82,81% yang menunjukkan bahwa dalam kriteria sangat baik. Perolehan 

nilai akhir aktivitas siswa sebesar 71,10% yang menunjukkan pula dalam keriteria 

baik. 

4.1.2 Hasil Observasi Kemampuan Kerja Ilmiah siswa 

Selama proses pembelajaran, kemampuan psikomotorik siswa yang berupa 

kemampuan kerja ilmiah diamati oleh observer. Hasil observasi kemampuan kerja 

ilmiah siswa pada seluruh kegiatan dalam praktikum ditunjukan pada Tabel 4.9 

dan Gambar 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.9. Rekapitulasi Hasil Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa 

No Aspek Kemampuan Kerja 

Ilmiah 

Rata-rata 

observer 1 

(0 – 4) 

Rata-rata 

0bserver 2 

(0 – 4) 

Persentase 

(%)  

Kriteria  

1 Mengamati 3,1 3,2 79 Sangat

Baik 

2 Memprediksi 3,2 3 77 Sangat 

Baik 

3 Merumuskan Hipotesis 3 2,9 74 Baik 

4 Melaksanakan Percobaan 2,83 2,72 69,3 Baik 

5 Mengkomunikasikan 3,1 2,9 75 Baik 

6 Menyimpulkan 2,79 2,68 68,4 Baik 

Rata-rata 3,05 2,99 75 Baik  
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Gambar 4.3 Hasil Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa 

 

Dari data yang diperoleh melalui pengamatan kedua observer diketahui 

nilai klasikal kemampuan kerja ilmiah kelas VIII D secara keseluruhan masuk 

dalam kategori baik yaitu dengan persentase sebesar 75%. Aspek kerja ilmiah 

yang memperoleh nilai tertinggi adalah mengamati yaitu sebesar 79% sehingga 

dikategorikan dalam sangat baik. Sedangkan aspek terendah adalah 

menyimpulkan dengan persentase 68,4 dengan kategori baik. 

4.1.3 Hasil Tes Pemahaman Konsep 

Tes merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur 

pemahaman konsep siswa. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep per individu. Pelaksanaan tes dilaksanakan pada tanggal 17 

April 2016 dengan diikuti oleh 32 siswa. Untuk memperoleh deskripsi 

pemahaman konsep siswa peneliti menggunakan dua instrumen yang terdiri atas 

tes pemahaman konsep dan wawancara yang kemudian di triangulasi. Tes 

pemahaman konsep diberikan dalam bentuk uraian yang terdiri atas 28 soal yang 

setiap soal mewakili setiap indikator pemahaman konsep menurut Bloom dalam 

Anderson et.all (2001). Sedangkan kegiatan wawancara dilakukan semi terbuka 
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untuk memperoleh lebih dalam tentang pemahaman konsep siswa sesuai kategori. 

Peneliti mengelompokkan hasil tes pemahaman siswa menggunakan standar 

deviasi hasil tes yang tertera pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10. Pengelompokkan Kategori Berdasarkan Hasil Tes Pemahaman 

Konsep 

No Kategori Rumusan Skor Skala 

1 tinggi  Mean + 1 SD > X X > 86,6 

2 Sedang Mean - 1SD < X < Mean + 1 SD 62,6 < X < 86,6 

3 Rendah X <Mean- 1SD X < 62,6 

Peneliti mempertimbangkan proporsi jumlah siswa pada masing-masing 

kategori yaitu tiga siswa setiap kategori. Pemilihan subjek ini diharapkan dapat 

mendiskripsikan pemahaman konsep siswa lebih dalam.Subjek penelitian terpilih 

untuk dideskripsikan pemahaman konsep tercantum pada Tabel 4.11 dibawah ini. 

Tabel 4.11. Data Subjek Penelitian Berdasarkan Kategori dan Nilai 

Subjek Penelitian Kategori Nilai 

S17 Tinggi 95 

S02 Tinggi 94 

S21 Tinggi 92 

S16 Sedang 82 

S12 Sedang 72 

S11 Sedang 68 

S28 Rendah 55 

S32 Rendah 49 

S30 Rendah 46 

 

Sedangkan Hasil tes disajikan pada Gambar 4.4. Berdasarkan 7 indikator 

pemahaman konsep Menurut Bloom dalam Anderson, et.al (2001) dibawah ini. 
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Gambar 4.4 Diagram Batang Pemahaman Konsep Siswa pada Materi 

Tekanan Setiap Indikator 

 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa pemahaman konsep siswa pada materi 

tekanan zat padat yang paling tinggi adalah pada indikator interpretasi, 

membandingkan dan mengklarifikasikan yaitu dengan persentase 98% sedangkan 

pada materi tekanan zat padat yang paling rendah adalah pada indikator inferensi 

dengan persentase 68%. Pada materi tekanan zat cair, pemahaman konsep yang 

paling tinggi adalah mencontohkan dengan persentase 93% dan indikator 

menjelaskan 92% sedangkan yang paling rendah adalah pada indikator 

membandingkan dengan persentase 46%. Pada materi tekanan zat gas pemahaman 

konsep yang paling tinggi yaitu pada indikator interpretasi yaitu dengan 

persentase 96% sedangkan pemahaman konsep yang paling rendah yaitu pada 

indikator membandingakn dengan persentase 37%. Pada soal penerapan di 

lingkungan sekitar, indikator yang paling tinggi adalah inferensi dengan 
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persentase 96% sedangkan indikator yang paling rendah adalah interpretasi 

dengan persentase 43%. Setiap indikator pada masing-masing materi memiliki 

perbedaan hasil persentase. Hal tersebut karena berhubungan dengan kemampuan 

siswa dalam memahami dan mengerjakan soal. Rata-rata kelemahan mereka yaitu 

pada soal yang berhubungan dengan rumus matematis. 

 

Gambar. 4.5 Rata-Rata Persentase Pemahaman Konsep Siswa Menurut 

Indikator 

 

Dari Gambar 4.5 dapat diketahui, dari soal pemahaman konsep maupun 

penerapan dilingkungan sekitar yang diberikan pada siswa dalam materi tekanan 

pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas, rata-rata siswa 

sangat lemah dalam hal inferensi dan menjelaskan yaitu dengan rata-rata 73% dan 

74%. 

4.2     Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan pada siswa yang telah mempelajari materi tekanan 

dikelas VIII D SMP N 10 Tegal. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana kualitas penerapan model inkuiri terbimbing ditinjau dari kemampuan 
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kerja ilmiah dan pemahaman konsep siswa. Sehingga peneliti akan 

mendiskripsikan bagaimana kemampuan kerja ilmiah siswa dan bagaimana 

pemahaman konsep siswa dengan menerapkan model inkuiri terbimbing dilihat 

dari persentase yang diperoleh.  

4.2.1 Kualitas Penerapan Model Inkuiri Terbimbing 

Pada bagian ini akan ditunjukkan tentang bagaimana kualitas 

pembelajaran model Inkuiri Terbimbing ditinjau dari kemampuan kerja ilmiah 

dan pemahaman konsep siswa. Kualitas pembelajaran sendiri terdiri dari dua 

aspek yaitu perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses 

pembelajaran. perencanaan proses pembelajaran dapat diukur dengan 

menggunakan penilaian validasi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran diukur dengan penilain pada 

lembar observasi aktivitas guru dan  observasi aktivitas siswa. 

Analisis data hasil penilaian kualitas pembelajaran dilakukan 

menggunakan langkah sesuai dengan Model Miles dan Huberman yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan 

cara menyusun instrumen lembar validasi silabus dan RPP serta lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa yang kemudian mengolahnya untuk 

memperolah skor hasil masing-masing. Penyajian data pada penelitian ini 

dilakukan dengan menyajikan data pada tabel sehingga memudahkan peneliti 

dalam mempersentasikan hasil kualitas pembelajaran model Inkuiri Terbimbing 

ditinjau dari kemampuan kerja ilmiah dan pemahaman konsep siswa. Penarikan 

kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil pengamatan 
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ataupun saran serta catatan lapangan yang diberikan saat perencanaan maupun 

saat proses pelaksanaan pembelajara model Inkuiri Terbimbing. 

Untuk penjelasan yang lebih rinci terkait pembahasan kualitas pembelajran 

model Inkuiri Terbimbing pada masing-masing aspek adalah sebagai berikut. 

4.2.1.1 Perencanaan Proses Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing 

Perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membuat 

perangkat pembelajaran yang terdiri atas silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Perencanaan proses pembelajaran diukur melalui validasi 

silabus dan RPP. Berdasarkan perolehan skor akhir penilaian validasi silabus dan 

validasi RPP didapatkan perolehan nilai silabus sebesar 24 sedangkan perolehan 

nilai RPP sebesar 54 dengan kriteria keduanya adalah sangat baik. Dengan 

demikian perencanaan proses pembelajaran model Inkuiri Terbimbing ditinjau 

dari kemampuan kerja ilmiah dan pemahaman konsep siswa terlaksana dengan 

baik.  

4.2.1.2 Penilaian Validasi Silabus 

Silabus yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Silabus yang telah dibuat oleh peneliti diukur validitasnya 

oleh validator dengan menggunakan lembar validasi silabus yang terdiri atas tiga 

aspek penilaian dengan enam indikator. Tiga aspek penilaian tersebut yaitu 1) 

Aspek Kelengkapan Komponen Silabus, 2) Aspek Bahasa, dan 3) Aspek Waktu. 

Secara keseluruhan, komponen yang terdapat pada silabus lengkap dengan 

perolehan skor akhir baik untuk semua indikator. Berdasarkan penilaian validator, 

validator V01 memberikan saran bahwa silabus sudah baik. Hasil akhir yang 



63 
 

 
 

diperoleh adalah sebesar 24 menunjukkan bahwa silabus dalam kategori sangat 

baik sehingga layak digunakan 

4.2.1.3 Penilaian Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP yang dibuat oleh peneliti berorientasi pada pembelajaran KTSP yaitu 

dengan mengintegrasikan model Inkuiri Terbimbing. RPP yang dibuat peneliti 

memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, pendekatan,strategi dan metode pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, serta alokasi waktu.Rpp yang telah dibuat peneliti 

di ukur validitasnya dengan menggunakan lembar validasi RPP yang terdiri atas  

empat aspek penilaian dengan 16 indikator. Berdasarkan penilaian validator V03 

memberikan saran untuk memperhatikan kesesuaian waktu yang digunakan antara 

RPP dengan lembar kerja siswa.  

RPP yang dikembangkan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria 

valid. Hal ini sesuai dengan data kevalidan RPP sesuai dengan tabel 4.3 yang 

mencapai skor rata-rata 54 yaitu sangat baik dengan kesimpulan penilaian secara 

umum yaitu menunjukkan instrumen RPP dapat digunakan tetapi perlu direvisi 

sedikit. Dan dengan saran peneliti harus memperhatikan reduksi data dan 

memperjelas kegiatan siswa. Walaupun demikian masih diperlukan perbaikan dan 

penyempurnaan lebih lanjut atau penyesuaian-penyesuaian jika RPP akan 

diterapkan pada kondisi lain.  

4.2.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing Lembar 

Observasi Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

 

Selain peneliti membuat instrumen perencanaan proses pembelajaran 

untuk mengetahui kualitas pembelajaran model Inkuiri Terbimbing ditinjau dari 
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kemampuan kerja ilmiah dan pemahaman konsep siswa peneliti juga membuat 

instrumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran dengan melakukan observasi 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang dibantu 

oleh para observer. Observer dilakukan oleh dua mahasiswa jurusan pendidikan 

fisika. Sebelumnya instrumen harus divalidasi oleh validator. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada materi Tekanan diadakan 4 kali pertemuan tatap muka yang 

dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Hasil analisis observasi aktivitas guru pada pertemuan pertama adalah 

sebesar 72,5%, pertemuan kedua adalah 76,25%, pertemuan ketiga 90% dan 

pertemuan keempat adalah 92,5%. Dengan rata-rata nilai akhir observasi aktivitas 

guru adalah 82,81% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan hasil observasi 

aktivitas siswa pada pertemuan pertama adalah 57,50%, pertemuan kedua adalah 

52,50%, pertemuan ketiga 82,50%, dan pertemuan keempat 87,50%. Dengan rata-

rata nilai akhir adalah 71,10% dengan kriteria baik. 

1. Pertemuan Pertama 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang tertuang dalam 

gambar 4.1 dan 4.2, terlihat bahwa pada pertemuan pertama persentase untuk 

aktivitas guru adalah 72,5% sedangkan untuk aktivitas siswa adalah 57,5%. Pada 

pertemuan pertama, siswa sudah diberi perlakuan pembelajaran menggunakan 

model Inkuiri Terbimbing sehingga siswa masih dalam tahap penyesuaian. Dalam 

pertemuan pertama, dua dari dua puluh tahap pembelajaran peneliti melakukan 

kegiatan poin pernyataan dengan skor kurang baik yaitu pada tahap memfasilitasi 

siswa untuk berdiskusi jikaterrdapat perbedaan hasil percobaan dan memfasilitasi 
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siswa untuk menyampaikan kembali tentang materi yang sudah dipelajari. Pada 

pertemuan pertama ini semua kelompok diharuskan menyampaikan hasil 

percobaannya namun karena keterbatasan waktu sehingga hanya ada dua 

kelompok yang mempresentasikan.  

Persentase untuk aktivitas siswa lebih kecil dibandingkan aktivitas guru, 

hal tersebut dikarenakan guru lebih mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan 

skenario pembelajaran karena guru yang merangcang skenario untuk 

pembelajaran, sedangkan siswa hanya mengikuti rancangan yang telah dibuat 

sesuai dengan instruksi guru. Empat dari dua puluh indikator aktivitas siswa 

mempunyai skor kurang baik yaitu merancang percobaan, terlibat dalam diskusi 

kelas jika ada perbedaan hasil percobaan, terlibat dalam diskusi untuk 

menyimpulkan hasil percobaan, dan bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami mengenai materi yang dipelajari. Hal tersebut dikarenakan siswa belum 

dibiasakan melaksanakan praktikum sehingga siswa belum terbiasa bagaimana 

menggunakan alat dan merancang percobaan.  

2. Pertemuan Kedua  

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang tertuang dalam 

gambar 4.1 dan 4.2, terlihat bahwa pada pertemuan kedua persentase untuk 

aktivitas guru adalah 76,25% sedangkan untuk aktivitas siswa adalah 52,50%. 

Pada pertemuan kedua, persentase guru lebih meningkat dibandingkan pertemuan 

pertama, hal tersebut dikarenakan guru telah mengevaluasi kekurangan pada 

pemebelajaran pertemuan pertama dan memperbaikinya pada pertemuan kedua. 

Sedangkan hasil persentase aktivitas siswa lebih rendah daripada pertemuan 
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pertama. Karena siswa sudah malas mengulang materi tekanan, keterbatasan alat 

dan bahan dan siswa ingin belajar materi gelombang. Aktivitas siswa yang tidak 

terlaksana pada pertemuan kedua adalah membuat hipotesis, memperhatikan dan 

merespon saat guru menjelaskan cara membuat langkah kerja, dan melaksanakan 

percobaan.  

Diawal pembelajaran kelas sudah tidak kondusif, sebagian besar siswa 

tidak berangkat dan ijin karena ada perkumpulan anggota osis. Ketika guru 

memerintahkan setiap kelompok mengirimkan perwakilannya untuk percobaan 

mengamati air dalam bejana berhubungan dan percobaan mengamati jarak 

pancaran air dan minyak, siswa banyak yang tidak merespon karena tidak mau 

apabila tidak dengan kelompoknya sendiri hal ini membuat kelas tidak kondusif. 

Akan tetapi, hal ini sesuai dengan teori kelemahan dari model Inkuiri Terbimbing 

yaitu model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan 

kebiasaan siswa dalam belajar, kesulitan mengontrol kegiatan serta keberhasilan 

siswa dan memerlukan waktu yang panjang sehingga sulit menyesuaikannya 

dengan waktu yang telah ditentukan 

3. Pertemuan Ketiga 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang  pada gambar 

4.1 dan 4.2, terlihat bahwa pada pertemuan ketiga aktivitas guru dan aktivitas 

siswa hampir seluruhnya terlaksana dengan baik. Persentase untuk aktivitas guru 

adalah 90% sedangkan untuk aktivitas siswa adalah 82,50%. Pertemuan ketiga 

dilaksanakan seminggu setelah pertemuan pertama dan kedua karena adanya 

latihan UN SMP. Pada pertemuan ketiga, dilaksanakan praktikum hukum pascal, 
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hukum archimedes, dan tekanan udara. Semua kelompok berantusias untuk 

melaksanakan praktikum. Siswa perempuan sudah berani untuk maju kedepan 

mempresentasikan hasil percobaanya dan sudah mulai komunikatif.  

4. Pertemuan Keempat 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang tertuang pada 

grafik 4.1 dan 4.2, terlihat bahwa pada pertemuan keempat aktivitas guru dan 

aktivitas siswa hampir seluruhnya terlaksana dengan baik. Persentase untuk 

aktivitas guru adalah 92% sedangkan untuk aktivitas siswa adalah 87,50%. Pada 

pertemuan keempat siswa melanjutkan presentasi yang belum terselesaikan pada 

pertemuan ketiga dan mengulang materi untuk persiapan tes pemahaman konsep. 

Semua kelompok mempresentasikan hasil percobaan dan siswa sudah tidak malu 

lagi untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari siswa maupun dari guru. 

Pembelajaran dikelas dengan guru menerangkan serta memancing pertanyaan 

dirasa peneliti lebih efektif daripada pembelajaran di lab dengan praktikum. Siswa 

lebih tertarik untuk pembelajaran dengan guru ceramah dikelas daripada 

praktikum. Hal tersebut karena kebiasaan guru yang jarang melatih psikomotorik 

siswa. Padahal peneliti melihat terdapat potensi kemampuan psikomotorik siswa 

hanya saja keterbatasan waktu dan alat sebagai kendalanya. Hal ini sesuai dengan 

teori kelemahaman inkuiri terbimbing menurut Sanjaya (2008: 208) yaitu 

kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan 

siswa dalam belajar.  
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4.2.3 Pemahaman Konsep Siswa 

Untuk mengetahui pemahaman konsep siswa, maka peneliti mengadakan 

tes pemahaman konsep yang diadakan pada akhir pertemuan. Agar memperoleh 

deskripsi pemahaman konsep maka peneliti mengadakan wawancara semi terbuka 

yang kemudian di triangulasi. Peneliti mewawancarai dengan sembilan siswa 

terpilih yang terbagi menjadi kategori tinggi, kategori sendang, dan kategori 

rendah. Pada siswa kategori tinggi, menunjukkan bahwa siswa telah berada pada 

tingkatan pemahaman relasional (relational understanding), dimana menurut 

Skemp (1977) siswa tidak hanya sekedar tahu dan mampu menjawab pertanyaan 

dengan benar namun dapt menginterpretasikan alasan menjawabnya dengan tepat.   

Hal ini dapat diartikan bahwa siswa yang memahami konsep fisika dengan 

baik, maka siswa tersebut juga dapat mencontohkan maupun memahami 

penerapannya dilingkungan sekitar. Pada siswa kategori sedang, menunjukkan 

bahwa kebanyakan siswa berada pada tingkatan pemahaman instrumental 

(instrumental understanding),artinya siswa masih berada dalam proses memahami 

dan belum mampu menginterpretasikan mengapa hal tersebut bisa terjadi.Artinya, 

siswa tahu atau hafal sehingga dapat menjawab dengan benar, tetapi tidak dapat 

menjelaskan pengetahuan yang ia miliki untuk dapat menjawab benar. Sehingga 

pengalaman yang mereka peroleh melalui pengamatan dan penalaran belum dapat 

membentuk pengetahuan secara utuh dan cenderung mengalami miskonsepsi. 

Pada siswa kategori rendah, menunjukkan bahwa siswa berada pada tingkatan 

(misunderstanding) artinya siswa tidak dapat menjawab dan dan memberi alasan 

dengan tepat. 
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Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diperoleh banyaknya siswa 

yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 21,87%, kategori sedang sebanyak 

65,62%, dan kategori rendah adalah 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebanyakan siswa kelas VIII D SMP N 10 Tegal pemahaman konsepnya masih 

berada pada tingkatan pemahaman instrumental (instrumental understanding) 

yaitu siswa masih berada dalam proses memahami dan belum mampu 

menginterpretasikan hal tersebut mengapa dapat terjadi. Hal tersebut sesuai 

dengan riset yng dilakukan oleh Programme of Internasional Students Assesment 

pada acara Science Competencies for Tommorow’s World bulan Desember 2007 

sebagaimana dikutip oleh Faqih (2011) yang menjelaskan bahwa siswa Indonesia 

belum ada yang mampu mengidentifikasi, menjelaskan serta mengaplikasikan 

pengetahuan dan sains mereka dalam berbagai situasi kehidupan yang kompleks.  

Berdasarkan analisis soal yang peneliti lakukan didasarkan pada materi 

dan indikator pemahaman konsep, bahwa materi yang paling dikuasai oleh siswa 

adalah pada tekanan zat padat, sedangkan materi yang susah di pahami oleh siswa 

adalah tekanan pada zat gas. Hal ini diperkuat oleh rata-rata penuturan siswa 

bahwa tekanan pada zat gas sulit karena pada buku pegangan siswa kurang 

penjelasan mengenai pengertian dari tekanan pada zat gas begitu pula dengan 

rumus matematisnya. Akan tetapi, peneliti melihat sisi lain, bahwa siswa 

mengalami pemahaman konsep yang salah pada materi tekanan zat cair yaitu pada 

prinsip hukum pascal dan hukum archimedes salah satunya adalah gaya apung 

atau gaya angkat zat cair. Siswa tidak dapat membedakan apa yang dimaksud dari 
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gaya angkat itu sendiri, sehingga terdapat berbagai subkonsep pada penerapan 

hukum pascal di kehidupan sehari-hari khususnya cara kerja alat pencuci mobil.  

Tes tertulis berjumlah 28 soal yang terbagi kedalam sub materi yaitu 

tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan zat gas, dan penerapannya di 

lingkungan sekitar. Dalam sub materi tersebut terdapat 7 soal masing-masing 

yang didalamnya mewakili indikator pemahaman menurut Bloom dalam 

Anderson et.all (2001). Berikut akan dijelaskan deskripsi siswa kategori tinggi, 

kategori sedang, dan kategori rendah berdasarkan indikator pemahaman konsep. 

1. Indikator I (Menginterpretasikan) 

Indikator I terdiri atas empat butir soal yaitu pada soal nomer 1, 8, 15, dan 

22. Butir soal tersebut menguji pemahaman dasar yang harus dimiliki untuk 

menjawab soal ini maka siswa harus hafal definisi dan prinsip dari tekanan zat 

padat, zat cair, gas, serta penerapannya di lingkungan sekitar.  

a. Subjek Kategori Tinggi 

Berdasarkan analisis subjek kategori tinggi yaitu pada siswa S02, S17, dan 

S21, mereka tidak mengalami kesulitan dalam menginterpretasi soal. Rata-rata 

mereka dapat menjawab soal dengan benar dan alasan yang tepat. Sehingga pada 

soal interpretasi subjek kategori tinggi tergolong dalam pemahaman relasional.   

Siswa hanya lemah dalam soal pada indikator nomor 22 dimana siswa diberikan 

soal yaitu “menyebutkan prinsip apa yang digunakan sebagai acuan untuk 

membuat bendungan yang baik?” Kebanyakan siswa kategori tinggi menjawab 

Hukum Pascal. Hal tersebut diperjelas melalui cuplikan wawancara dengan subjek 

S17 dibawah ini. 
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Peneliti  : “Prinsip apa si yang digunakan untuk membuat bendungan yang 

baik?” 

S01    : “Setau saya hukum pascal”.  

Peneliti    : “Mengapa kamu menjawab hukum pascal?” 

S01 :”Yah, soalnya prinsip..dibuku juga tidak ada. Bisa juga tekanan 

hidrostatis si.. Kirain aku tekanan hidrostatis bukan prinsip. 

Soalnya hukum pascal kan ada bunyinya, jadi itu prinsip. 

Sedangkan hukum hidrostatis kan tidak ada bunyinya, jadi 

bukan prinsip.” 

 

Dalam cuplikan wawancara tersebut, pada soal nomor 22 subjek kategori 

tinggi mengalami pemahaman instrumental (instrumental understanding) yaitu 

proses dimana subjek baru memahami dan belum mampu menginterpretasikan 

mengapa hal tersebut terjadi. Pengalaman dan pengamatan mereka belum dapat 

membentuk pengetahuan secara utuh dan cenderung mengalami miskonsepsi. 

Sedangkan untuk subjek S02, pada indikator menginterpretasikan subjek 

mengalami instrumental understanding yaitu pada tipe false negative. Subjek S02 

menjawab salah pada tes pemahaman konsep nomor 8, dimana dalam soal 

tersebut yaitu siswa disuruh untuk mendefinisikan pengertian dari tekanan 

hidrostatis. Subjek S02 menjawab bahwa “ tekanan hidrostatis adalah gaya angkat 

zat cair yang diberikan kepada suatu benda” namun dalam wawancara dengan 

peneliti subjek S02 menjawab dengan benar.  

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek kategori 

tinggi S02 sebenarnya dapat menjawab dengan benar, hanya saja ia kurang teliti 

dalam menjawab soal tersebut. 
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b. Subjek Kategori Sedang 

Pada Subjek Kategori Sedang, peneliti memilih tiga siswa untuk 

diwawancarai dari hasil tes tertulis mereka sehingga peneliti tahu seberapa besar 

pemahaman konsep mereka. Subjek yang terpilih tersebut adalah S16, S11, dan 

S12. 

Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara pada indikator 

menginterpretasikan, subjek kategori sedang tidak mengalami kesulitan pada soal 

nomer 1, 8, dan 15. Mereka dapat menjawab dengan benar pengertian dari 

tekanan. Sehingga dapat dikatakan, pada soal nomer 1 subjek kategori sedang 

berada pada pemahaman relasional. Sedangkan pada nomer 22 subjek S16, dan 

S12 menjawab sama dengan subjek kategori tinggi yaitu Hukum Pascal. Berbeda 

dengan subjek S11 yang sudah menjawab benar namun ia mencoret jawabannya 

dan mengganti dengan jawaban Hukum Archimedes. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa subjek kategori sedang sama dengan subjek kategori tinggi yaitu 

mengalami pemahaman instrumental yaitu tipe false negative dimana subjek 

menjawab salah akan tetapi ketika wawancara, siswa menjawab soal dengan benar 

dan dapat menjelaskannya dengan baik.  

c. Subjek Kategori Rendah 

Pada Subjek Kategori Rendah, peneliti memilih tiga siswa untuk 

diwawancarai dari hasil tes tertulis mereka sehingga peneliti tahu seberapa besar 

pemahaman konsep mereka. Subjek yang terpilih tersebut adalah S26, S32, dan 

S30. 
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Berdasarkan hasil analisis jawaban butir soal pada indikator 

menginterpretasikan, yaitu pada soal nomer 1, ketiga subjek dapat menjawab 

dengan benar pada lembar jawaban akan tetapi, berbeda pada saat subjek 

diwawancarai oleh peneliti. Subjek S26 dapat menjelaskan dengan benar tentang 

definisi tekanan, sedangkan subjek S30 dan S32 perlu dibantu untuk mengingat 

kembali tentang definisi dari tekanan.Hal tersebut dikarenakan subjek berada pada 

pemahaman instrumental yaitu pada tipe false positive yaitu, kondisi dimana 

siswa dapat menjawab dengan benar namun belum mampu mengemukakan alasan 

dengan tepat.  

Pada butir soal nomor 8, semua subjek kategori rendah tergolong dalam 

misunderstanding, yaitu siswa tidak dapat menjawab dan memberi alasan dengan 

tepat. Butir soal nomor 8 adalah siswa disuruh untuk mendefinisikan dari 

pengertian tekanan hidrostatis. Rata-rata jawaban mereka yaitu “Tekanan 

hidrostatis adalah tekanan yang dipengaruhi oleh hidro (air) dan statis (diam).” 

Ketiganya menjawab sama sehingga dapat diartikan bahwa mereka saling 

menyontek. Berikut adalah cuplikan peneliti dengan salah satu subjek kategori 

rendah yang membahas mengenai soal nomer 8. 

Peneliti: “Tekanan hidrodtatis itu apa?” 

S30 : “Tekanan yang menghubungkan antara hidro dan statis.” 

Peneliti: “Masa jawabnya gitu.” 

S30 : “Iya, jawabnya gitu. Kan dihubungkan” 

Peneliti: “oke, kita hubungkan deh ya, hidro kan air, sedangkan statis 

diam. Berarti jika dihubungkan dengan tekanan bagaimana? Tekanan pada 

zat cair yang bagaimana ?” 

S30 : “Keadaannya diam” 
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Peneliti: “Jadi tekanan hidrostatis adalah ...” 

S30 : “Tekanan... yang.. eh tekanan zat cair dalam keadaan diam” 

 

Subjek kategori rendah juga mengalami misunderstanding pada nomor soal 

22. Subjek menjawab salah dan tidak dapat menjelaskan dengan tepat. Rata-rata 

siiswa menjawab prinsip archimedes. Dari berbagai subjek, dapat diartikan bahwa 

siswa belum bisa memahami betul apa yang dimaksud dengan prinsip. Dan siswa 

belum paham penerapannya dilingkungan sekitar.  

2. Indikator II Membandingkan (Comparing) 

Indikator II terdiri atas empat butir soal yaitu pada soal nomer 2, 9, 16, dan 

23. Butir soal dibuat untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam 

membandingkan suatu permasalahan yang ada. 

a. Subjek Kategori Tinggi 

Berdasarkan hasil analisis jawaban subjek kategori tinggi yaitu pada siswa 

S02, S17, dan S21, dapat disimpulkan bahwa mereka dapat menjawab dengan 

benar dan tepat. Hal tersebut sesuai pula dengan jawaban mereka saat 

wawancara. Subjek kategori tinggi tidak mengalami kesulitan ketika diberi soal 

membandingkan “Tekanan mana yang lebih besar antara orang yang 

menggunakan sepatu hak tinggi dengan orang yang menggunakan sepatu flat 

ketika berjalan”. Rata-rata mereka sudah berada pada pemahaman rasional 

dimana mereka dapat menjawab dengan benar, dan dapat menjelaskan pula 

dengan tepat.  

Pada soal nomor 9, mereka juga sudah dapat memilih rumus mana yang 

digunakan untuk mengerjakan soal mencari gaya pada luas penampang kecil pada 
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dongkrak hidrolik. Subjek kategori tinggi dapat pula menggolongkan bahwa 

dongkrak merupakan aplikasi dari hukum pascal. Sehingga dapat dikatakan, 

bahwa pemahaman konsep subjek kategori tinggi pada indikator membandingkan 

sudah pada tahap pemahaman relasional. 

b. Subjek Kategori Sedang 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa subjek kategori sedang pada 

indikator pemahaman konsep membandingkan pada nomor 2, subjek berada pada 

tahap pemahaman rasional, sedangkan pada soal nomor 9,16, dan 23diketahui 

bahwa subjek masih dalam tahap pemahaman instrumental cenderung 

misunderstanding.  

Hal ini dapat diketahui dari jawaban siswa pada nomor 9, subjek S16 

menjawab dengan benar, Subjek S12 menjawab namun tidak diberi diketahui, 

ditanya, dijawab serta jawaban salah, sedangkan subjek S11 tidak menjawab sama 

sekali. Penyebab tersebut adalah siswa tidak ingat rumus matematis dan belum 

memahami aplikasi dari hukum pascal bahwa dongkrak hidrolik merupakan 

aplikasi dari hukum pascal. Seperti penuturan subjek S16 yang mengira bahwa 

dongkrak hidrolik adalah aplikasi dari hukum archimedes, namun ia dapat 

menjawab dan menjelaskan kembali cara mengerjakan nomor 9. Dapat dikatakan 

bahwa subjek S16 berada pada tahap pemahaman instrumental tipe false positive. 

Pada subjek S12 ia berada pada tahap pemahaman instrumental tipe false 

negative. Sedangkan subjek S11 ia berada pada tahap misunderstanding karna 

subjek tidak dapat menjawab maupun menjelaskan.  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep siswa subjek 

kategori sedang pada indikator membandingkan adalah pada tahap pemahaman 

instrumental. Artinya, siswa baru pada tahap memahami namun belum dapat 

menginterpretasikan sehingga cenderung kearah miskonsepsi. 

 

c. Subjek Kategori Rendah 

Berdasarkan analisis hasil jawaban subjek kategori rendah, dapat 

disimpulkan bahwa pamahaman konsep subjek pada indikator membandingkan 

adalah pada tahap misunderstanding. Artinya siswa tidak dapat menjawab maupun 

menjelaskan dengan benar dan tepat.  

Pada hasil wawancara, nampak subjek S30 tidak dapat menjawab 

pertanyaan dari peneliti. Subjek merasa ragu-ragu dengan jawabannya sendiri 

sehingga perlu kesabaran peneliti untuk menuntun sampai ia benar-benar paham. 

Hal tersebut juga sama hal nya saat peneliti mengajukan pertanyaan pada nomor 

9. Subjek tidak konsisten dengan jawabannya.  

Dari hasil wawancara dan hasil tes, maka dapat diketahui bahwa subjek 

kategori rendah untuk indikator membandingkan berada pada tahap 

misunderstanding. Hal ini dikarenakan menurut penuturan mereka, bahwa mereka 

tidak belajar sehingga tidak dapat mengerjakan soal.  

3. Indikator III Mencontohkan  

Indikator III terdiri atas empat butir soal yaitu pada soal nomer 3, 10, 17, 

dan 24. Butir soal dibuat untuk membuat, menemukan contoh yang spesifik 

ataupun ilustrasi dari sebuah konsep tekanan pada zat padat, zat cair, gas, serta 

penerapannya di lingkungan sekitar.  
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a. Subjek Kategori Tinggi 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa subjek kategori tinggi, rata-rata 

mereka dapat mencontohkan dengan benar dan memberikan alasan yang tepat. 

Hal ini dapat diartikan bahwa subjek berada pada pemahaman relasional.  

 

b. Subjek Kategori Sedang 

Berdasarkan hasil analisis jawaban pada subjek kategori sedang, rata-rata 

mereka juga dapat menjawab dan memeberikan alasan dengan tepat. Sehingga, 

dapat diartikan siswa subjek kategori sedang berada pada pemahaman rasional.  

c. Subjek Kategori Rendah 

Berdasarkan hasil analisis jawaban pada subjek kategori rendah, rata-rata 

meraka berada pada tahap pemahaman instrumental tipe false positive. Siswa 

dikatakan pemahaman konsepnya tipe false positive dikarenakan mereka sudah 

menjawab benar pada lembar jawaban namun belum dapat mengemukakan alasan 

dengan tepat.  

4. Indikator IV Mengklarifikasikan 

Indikator IV terdiri atas empat butir soal yaitu pada soal nomer 4, 11, 18, 

dan 25. Butir soal dibuat untuk menentukan bahwa suatu contoh atau suatu kasus 

termasuk  dalam kategori dari suatu konsep maupun tidak. 

a. Subjek Kategori Tinggi 

Berdasarkan hasil analissis lembar jawaban dan wawancara pada subjek 

S21, S16, dan S02 dapat digolongkan bahwa subjek berada pada tahap 

pemahaman rasional. Siswa kategori tinggi dapat mengklarifikasikan bahwa yang 

mempengaruhi tekanan pada zat padat adalah gaya dan luas permukaan. 
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Kemudian pada butir soal nomer 11 siswa kategori tinggi dapat 

mengklarifikasikan bahwa gaya apung termasuk dalam prinsip Hukum 

Archimedes, dan secara rumus matematis mereka dapat mengerjakan dan 

menjelaskan dengan benar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek kategori tinggi, dapat 

diartikan bahwa subjek sudah dapat mengkonvert satuan rho atau massa jenis 

kedalam bentuk satuan internasional. Sedangkan pada butir soal penerapan pada 

lingkungan sekitar, subjek juga dapat menjawab dengan benar begitu pula dengan 

alasan yang diberikan meraka bahwa “ semakin besar volume udara dibalon 

udara, maka semakin besar besar pula gaya angkat ke udara karena gaya angkat 

berbanding lurus dengan volume benda”. 

b. Subjek Kategori Sedang  

Berdasarkan hasil lembar jawaban siswa dan wawancara kepada subjek 

kategori sedang pada nomer 11, siswa subjek kategori sedang dapat menjawab 

dan menggunakan rumus matematis dengan benar. Siswa dapat menjawab bahwa 

gaya angkat termasuk kedalam Hukum Archimedes, namun siswa tidak dapat 

menjawab pengertian dari hukum archimedes. Siswa juga kurang teliti dalam 

mengkonvert satuan massa jenis kedalam SI. Sehingga dapat digolongkan bahwa 

siswa kategori sedang pada butir soal nomor 11 berada pada pemahaman rasional. 

Sedangkan pada butir soal nomor 25, siswa subjek kategori sedang belum 

dapat menjawab maupun menjelaskan. Sehingga dapat diartikan bahwa pada butir 

soal nomer 25 siswa berada pada pemahaman misunderstanding keadaan dimana 
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siswa tidak dapat menjawab dan menjelaskan. Dapat dikatakan siswa belum dapat 

mengerti tentang penerapannya dilingkungan sekitar.  

c. Subjek Kategori Rendah 

Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara, siswa subjek kategori 

rendah pada indikator mengklasifikasikan butir soal nomor 4 dan 11. Dapat 

digolongkan siswa subjek kategori rendah berada pada pemahaman instrumental 

yaitu tipe false positive. Yaitu siswa dapat menjawab dengan benar, namun belum 

dapat menjelaskan dari mana mereka peroleh jawaban tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan peneliti sering berulang kali menjelaskan bahwa tekanan dipengaruhi 

oleh gaya dan luas permukaan. Namun, mereka tidak mendengarkan penjelasan 

peneliti pada saat pembelajaran sehingga tidak dapat menjelaskan. 

Sedangkan pada butir soal nomor 18 dan 25 siswa kategori rendah berada 

pada pemahaman misunderstanding. Siswa tidak dapat menjawab dengan benar 

dan tidak dapat menjelaskan. Siswa kategori rendah menganggap bahwa “ketika 

memasak air, di pegunungan akan lebih cepat mendidih dibandingkan memasak 

air di pantai, dikarenakan suhu yang berbeda”. Mereka tidak mengetahui bahwa 

hal tersebut juga dipengaruhi oleh tekanan udara di tempat tersebut. Sehingga, 

subjek kategori rendah masih mengalami sub konsep. 

5. Indikator V Inferensi 

Indikator V terdiri atas empat butir soal yaitu pada soal nomer 5, 12, 19, 

dan 26. Butir soal dibuat untuk menemukan pola dari suatu kumpulan contoh atau 

kasus. 
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a. Subjek Kategori Tinggi 

Berdasarkan analisis hasil jawaban dan wawancara terhadap subjek 

kategori tinggi, dapat disimpulkan bahwa siswa sudah berada dalam pemahaman 

rasional. Hal ini didasarkan pada siswa subjek kategori tinggi sudah dapat 

mengkonvert satuan luas permukaan dan dapat menjelaskan dengan tepat kepada 

peneliti saat mengerjakan butir soal nomor 5. Sedangkan pada butir soal nomer 12 

siswa subjek kategori tinggi sudah dapat mengkaitkan jawaban dengan alasan 

yang tepat untuk seumuran SMP. Yaitu “mengapa kapal yang mengangkut banyak 

beban tidak tenggelam” siswa kategori tinggi menjawab seperti cuplikan 

wawancara berikut 

Peneliti    : “bisa tidak kamu menjelaskan ke saya no 12 ?” 

S17 : “Kapal tidak tenggelam karena massa jenis air laut lebih besar 

daripada massa jenis kapal” 

Untuk butir soal nomor 19 siswa kategori tinggi sudah berada pada 

pemahaman relasional, berikut adalah cuplikan wawancara dengan subjek 

kategori tinggi. 

Peneliti : “Bagaimana cara kamu menuliskan persamaan nomer 19? Bisa 

tidak kamu menjelaskan ke saya?” 

S02  : ”Persamaannya  
         

   
       . Berarti setiap kenaikan 

10 m dari permukaan laut akan turun sebesar 1 mmHg atau 0,1 

cmHg.” 

Peneliti     : “76 cmHg itu apa?” 

S02 : ”76 cmHg itu ketetapan 1 atm. x nya tekanan udara diposisi 

tertentu” 

Siswa subjek kategori tinggi juga dapat membuat sebab akibat dari suatu 

soal. Contohnya adalah pada butir soal nomor 26 “ mengapa penyelam yang 
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menyelam dilautan yang sangat dalam telinganya akan merasakan sakit”. Berikut 

adalah sepenggal cuplikan wawancara terhadap siswa subjek kategori tinggi. 

S21 :”Karena semakin dalam. Semakin besar tekanan air 

tersebut.” 

b. Subjek Kategori Sedang 

Berdasrkan hasil analisis dan hasil wawancara terhadap siswa subjek 

kategori sedang, pada butir soal nomer 5. Siswa secara umum sudah 

menggunakan rumus matematis yang benar, namun siswa masih bingung dalam 

menentukan alas permukaan balok dan kurang teliti dalam mengubah satuan SI. 

Sehingga mengakibatkan jawaban yang salah. Akan tetapi, setelah diberitahu oleh 

peneliti, siswa dapat dengan mudah mengkonvert satuan maupun menentukan alas 

permukaan balok. Oleh karena itu pada butir soal nomer 5 siswa subjek kategori 

sedang berada pada pemahaman konsep instrumental tipe false negative.  

Sedangkan pada butir soal nomor 12, siswa kategori sedang dapat 

menjawab dengan baik dan dengan alasan yang tepat. Sehingga dapat 

dikategorikan siswa berada pada pemahaman rasional. Namun, pada butir soal 

nomor 19 siswa kategori sedang tidak dapat menjawab. Hanya subjek S16 yang 

menjawab benar, namun belum bisa menjelaskan kepada peneliti.  

c. Subjek Kategori Rendah 

Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan wawancara terhadap subjek 

kategori rendah pada butir soal nomor 5, subjek kategori rendah belum terbiasa 

menuliskan diketahui, ditanya ataupun dijawab pada lembar jawaban sehingga 

mempengaruhi besar nilai mereka. Subjek juga belum dapat menuliskan lambang 

tekanan, sebagai contoh subjek S32 dan S30 yang menuliskan lambang tekanan 
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dengan lambang massa jenis. Begitu pula subjek S26 yang menuliskan lambang 

tekanan dengan “h” atau ketinggian.  

Sedangkan pada butir soal nomor 12, 19 siswa subjek kategori rendah 

belum dapat menjawab dan menjelaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa 

subjek kategori rendah mengalami misunderstanding. Berbeda pada butir soal 

nomor 26, siswa dapat menjawab benar soal, namun belum dapat menjelskan 

sehingga pada butir soal nomor 26. Siswa mengalami pemahaman instrumental 

tipe false positive. 

6. Profil Indikator VI Menggeneralisasikan 

Indikator VI terdiri atas empat butir soal yaitu pada soal nomer 6, 13, 20, 

dan 27. Butir soal dibuat untuk membuat suatu statement atau pernyataan melalaui 

informasi yang disajikan 

a. Subjek Kategori Tinggi 

Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara terhadap siswa subjek 

kategori tinggi pada butir soal nomor 6,13,20, dan 27 siswa sudah dapat 

menggeneralisaikan soal dengan baik dan dengan alasan yang tepat. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa siswa subjek kategori tinggi berada pada pemahaman 

relasional pada indikator menggeneralisasikan.  

b. Subjek Kategori Sedang 

Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara terhadap siswa subjek 

kategori sedang pada butir 6,13,20, dan 27 pada indkiator menggeneralisaikan 

subjek dapat dikategorikan dalam pemahaman rasional. Karena, subjek kategori 
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sedang cenderung dapat menghapal daripada menjawab soal hitung-hitungan. 

Sehingga mereka dapat menjawab dan menjelaskan dengan benar. 

c. Subjek Kategori Rendah 

Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara terhadap siswa subjek 

kategori rendah pada butir 6,13,20, dan 27 pada indkiator menggeneralisaikan 

subjek dapat dikategorikan dalam pemahaman instrumental yaitu siswa dapat 

menjawab namun belum dapat menjelaskan. Hal tersebut dikarenakan siswa 

mengalami sub konsep bahkan belum mengerti sama sekali hubungan gaya 

dengan tekanan dan belum mengerti apa yang dimaksud berbanding lurus dan 

berbanding terbalik.  

7. Profil Indikator VII Menjelaskan 

Indikator VII terdiri atas empat butir soal yaitu pada soal nomer 7, 14, 21, 

dan 28. Butir soal dibuat untuk mengkonstruksi dan menggunakan sistem sebab 

akibat dari suatu konsep. 

a. Subjek Kategori Tinggi 

Berdasarkan hasil analisis lembar jawaban dan wawancara terhadap subjek 

kategori tinggi pada indikator menjelaskan, dapat diketahui bahwa subjek sudah 

berada pada pemahaman relasional. Hal tersebut dikarenakan siswa sudah dapat 

menjelaskan bagaimana prinsip kerja atau dapat mengkonstruksi sebab akibat dari 

suatu konsep. Hal ini diperkuat dari cuplikan wawancara dengan hasil jawaban 

subjek kategori tinggi  pada butir soal nomor 7, 14, 21, dan 28.  

Peneliti : “Coba kamu bisa menjelaskan tidak. Bagaimana prinsip kerja 

pengangkat mobil? Menggunkan prinsip apa si ?” 

S17 : “Pada saat udara masuk, menekan minyak sehingga akan 

diteruskan ke pengisap lainnya sehingga mendorong minyak, 
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pengisap keatas. Pengisap B sehingga menyebabkan mobil 

terangkat.” 

Peneliti : “Berdasarkan hukum archimedes itu kan ada tiga kedudukan, 

terapung, melayang, tenggelam. Bisa ngga kamu jelasin ke saya 

syarat benda-benda tersebut!” 

S17 : “Bisa. Kalau terapung berarti massa jenis benda lebih kecil dari 

massa jenis air. Kalau melayang massa jenis benda sama dengan 

massa jenis air. Kalau tenggelam massa jenis benda lebih besar 

dari pada massa jenis air.” 

b. Subjek Kategori Sedang 

Berdasrkan hasil analisis jawaban dan wawancara terhadap subjek kategori 

sedang pada indikator menjelaskan yaitu butir soal nomor 7, 14, 21, dan 28 dapat 

disimpulkan bahwa siswa berada dalam pemahaman instrumental. Hal tersebut 

dikarenakan masih banyak subkonsep. Subjek masih bingung membedakan 

hukum pascal dan hukum archimedes, sehingga membuat miskonsep pada subjek.  

c. Subjek Kategori Rendah 

Berdasarkan hasil analisis jawaban dan wawancara terhadap subjek 

kategori rendah pada soal indikator menjelaskan yaiu butir soal nomor 7, 14, 21, 

dan 28. Dapat disimpulkan bahwa siswa berada pada pemahaman 

misunderstanding, karena siswa tidak dapat menjawab semua soal maupun 

memberikan alasan kepada peneliti.  

4.2.4 Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa 

Berdasarkan data kemampuan kerja ilmiah yang telah dipaparkan pada 

bagian hasil penelitian akan dibahas lebih lanjut dengan membandingkan aspek 

kemampuan kerja ilmiah siswa dari masing-masing data berdasarkan indikator. 

Dari data yang dianalisis diperoleh informasi bahwa nilai kerja ilmiah siswa 
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masuk dalam kriteria baik yaitu 75%. Dengan rata-rata persentase kemampuan 

kerja ilmiah yang paling tinggi adalah mengamati yaitu 83,5% sedangkan 

kemampuan kerja ilmiah siswa yang paling rendah yaitu menyimpulkan dengan 

persentase sebesar 68,4%.  

4.2.4.1  Kemampuan Kerja Ilmiah Berdasarkan Setiap Indikator 

Data kemampuan kerja ilmiah yang telah dipaparkan pada bagian hasil 

penelitian akan dibahas lebih lanjut dengan membandingkan aspek kemampuan 

kerja ilmiah dari masing-masing data setiap indikator. Peneliti menganalisis sesuai 

hasil observasi dan wawancara siswa yang terpilih sesuai dengan kategori yang 

tertera pada grafik 4.3 

a. Mengamati  

Kemampuan kerja ilmiah aspek mengamati memiliki 3 indikator yaitu 

bertanya untuk meminta penjelasan, menentukan sebab akibat, dan menjawab 

pertanyaan yang terdapat pada LKS. Pada lembar observasi yang diadakan tiga 

kali pertemuan praktikum memperoleh rata-rata persentase sebesar 79% dan 

termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini dikarenakan mengamati 

merupakan hal yang paling mudah dilakukan. Hal ini diperkuat dari cuplikan data 

wawancara dengan salah satu siswa yang memiliki kategori tinggi yang 

mengatakan bahwa mereka merasa dengan mengamati dapat membantu mereka 

dalam memahami konsep awal materi tersebut. 

Peneliti : “Mengapa kamu lebih suka mengamati?” 

S02 : “Karena mudah.” 

  Peneliti    : “Apakah dengan mengamati bisa membantu kamu dalam 

menemukan konsep awal?” 
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S02         : “Iya bisa tahu konsep awal, terus setelah tahu proses dari 

temen tinggal memprediksi aja.” 

b. Memprediksi 

Kemampuan kerja ilmiah aspek memprediksi memiliki beberapa indikator 

yaitu memprediksi sesuai dengan teks bacaan, memprediksi sesuai dengan hasil 

pengamatan, dan mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang 

belum diamati. Pada lembar observasi didapatkan rata-rata persentase sebesar 

77% termasuk kedalam kategori “ Sangat Baik”. Hal tersebut dikarenakan siswa 

memiliki buku paket IPA dan LKS yang diberikan oleh sekolah. Sehingga mereka 

dapat membacanya terlebih dahulu fenomena mengenai materi tekanan. Selain itu, 

dengan bantuan teks bacaan pada LKS yang dibuat oleh peneliti sedemikian rupa 

yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka memudahkan siswa dalam 

memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan materi yang sedang 

mereka pelajari. 

c. Membuat Hipotesis 

Kemampuan kerja ilmiah aspek membuat hipotesis memiliki beberapa 

indikator yaitu membuat hipotesis sederhana dengan bahasa sendiri secara 

lengkap dan benar, menyatakan hubungan antara dua variabel dan inti dari 

hipotesis jelas. Pada lembar observasi didapatkan rata-rata persentase sebesar 74% 

termasuk kedalam kategori “Baik”. Membuat hipotesis lebih rendah daripada 

memprediksi dikarenakan kurangnya kesempatan guru kepada siswa untuk lebih 

mengasah menggunakan kemampuan logikanya. Guru cenderung menjadi pusat 

informasi. Sehingga pembelajaran bersifat guru mentranfer pengetahuan tanpa 

melatih kemampuan logika pengetahuannya.Dari hasil wawancara juga dapat 
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diketahui bahwa siswa masih merasa bingung tentang pengertian dari hipotesis itu 

sendiri. 

d. Melaksanakan Percobaan 

Kemampuan kerja ilmiah melaksanakan percoban memiliki beberapa 

indikator yaitu ikut melaksanakan percobaan dan menerjemahkan cara kerja 

dengan tepat, menggunakan alat dan bahan dengan baik dan benar, 

mengumpulkan dan menganalisis data dengan lengkap dan rapi. Pada lembar 

observasi memperoleh rata-rata persentase sebesar 69,3% dengan kategori “Baik”. 

Indikator melaksanakan percobaan merupakan aspek yang terendah bersama 

dengan aspek menyimpulkan dibandingkan dengan aspek yang lain. Setelah 

dilakukan penyelidikan kepada beberapa siswa, baik siswa kategori tinggi, 

sedang, maupun rendah, ternyata hal tersebut secara umum dikarenakan oleh 

siswa yang tidak pernah melaksanakan kegiatan praktikum.  

Ketidakbiasaan dan ketidaktahuan akan praktikum ini dikarenakan proses 

pembelajaran disekolah yang tidak memperhatikan aspek psikomotorik siswa 

dibidang sains. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan pembelajaran dikelas yang 

cenderung monoton dan lebih menekankan pada aspek kognitif saja seperti 

mengerjakan soal. Sesekali hanya dilakukan diskusi kelompok, sehingga siswa 

tidak dapat mengeluarkan kemampuan psikomotorik mereka dan mengembangkan 

keterampilan tersebut sebagaimana mestinya.  

Berdasarkan pengakuan siswa pada saat wawancara bahwa mereka hanya 

melakukan praktikum satu kali yaitu praktikum pada gerak lurus. 

Peneliti : “Kamu kesulitan merancang percobaan tidak?” 

S21 : “Agak sulit, belum mengerti sepenuhnya.” 
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Peneliti : “Kenapa?” 

S21 : “Karena jarang sekali diadakan praktikum.” 

Peneliti : “Kamu sama sekali tidak pernah praktikum?” 

S21 : “Pernah sih sekali pas percobaan gerak lurus waktu kelas 

satu.” 

Dari cuplikan wawancara yang peneliti lakukan dengan S21 menunjukkan 

bahwa minimnya pengalaman siswa dalam melakukan praktikum. Minimnya 

pengalaman ini menyebabkan siswa kurang kreatif dan kurang mampu dalam 

melaksanakan praktikum dengan baik sehingga dapat dikatakan kemampuan kerja 

ilmiah aspek merencanakan percobaan siswa masih tergolong rendah.Hasil ini 

sesuai dengan hasil studi TIMSS yang menyatakan keterampilan melakukan 

prosedur dan pemecahan masalah siswa Indonesia masih rendah (Depdiknas, 

2013: 3). 

e. Mengkomunikasikan  

Kemampuan kerja ilmiah aspek mengkomunikasikan memiliki beberapa 

indikator yaitu mempresentasikan hasil pekerjaan sesuai dengan pengamatan dan 

percobaan, tidak malu maju kedepan untuk mempresentasikan hasil percobaan, 

aktif dalam diskusi kelompok dan menjawab atau menanggapi pertanyaan. Pada 

lembar observasi aspek mengkomunikasikan memperoleh rata-rata persentase 

sebesar 75%. Dalam indikator mengkomunikasikan khususnya tidak malu maju 

kedepan untuk mempresentasikan hasil percobaan, meskipun siswa sudah terbiasa 

untuk mempresentasikan didepan kelas, akan tetapi kelompok yang 

beranggotakan perempuan lebih tidak komunikatif jika dibandingkan dengan 

kelompok yang beranggotakan laki-laki.  
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Hal ini dikarenakan mereka merasa malu jika harus maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil percobannya. Sebagian siswa tidak mendengarkan 

temannya presentasi. Hanya siswa aktif yang bertanya sedangkan siswa pasif 

hanya diam atau mengobrol dengan temannya.  

f. Menyimpulkan  

Kemampuan kerja ilmiah aspek menyimpulkan atau membuat kesimpulan 

mempunyai beberapa indikator diantaranya adalah menyusun kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh, menyusun kesimpulan sesuai dengan tujuan 

percobaan, kesimpulan memuat variabel-variabel yang diamati. Berdasarkan 

lembar observasi diperoleh rata-rata persentase sebesar 68,4% dengan kategori 

“Baik”. Walaupun tergolong dengan kategori baik, akan tetapi membuat 

kesimpulan merupakan aspek kemampuan kerja ilmiah yang paling rendah.  

Ada beberapa alasan yang membuktikan bahwa siswa rendah dalam 

membuat kesimpulan. Hal ini disebabkan karena siswa juga rendah dalam 

melaksanakan percobaan sehingga waktu mereka terbuang lama dan data 

percobaan yang mereka peroleh sedikit. Sedangkan catatan data lapangan yang 

ditulis oleh observer menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan merangkai 

kata dalam kesimpulan terlebih kelompok yang pasif akan lama sekali membuat 

kesimpulan. Hal tersebut dikarenakan menyimpulkan adalah suatu keterampilan 

proses berfikir tingkat tinggi berdasarkan fakta, sehingga wajar apabila siswa 

mengalami kesulitan. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara terhadap siswa, terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi lemahnya kemampuan kerja ilmiah siswa. Salah 
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satunya adalah kurangnya pemanfaatan ruang laboratorium. Ruang laboratorium 

yang seharusnya difungsikan, namun sekolah tidak pernah menggunakannya. 

Padahal, pembelajaran fisika bukan hanya sekedar tahu teori, namun untuk 

mengetahui konsep dan penerapanya di lingkungan sekitar dibutuhkan contoh 

nyata yang dapat dilakukan dengan kegiatan praktikum. Seperti yang 

dikemukakan oleh Van Denberg dan Liem, yang dikutip dalam Awitaningsih 

(2012), mempelajari fisika tidak cukup hanya dengan bukuuntuk memperoleh 

teori tetapi juga perlu didukung dengan perlengkapan untuk demonstrasi, 

eksperimen, atau praktek. Oleh karena itu, praktikum fisika seperti kegiatan 

bekerja ilmiah merupakan hal yang tidak boleh dipisahkan untuk menunjang 

pemahaman konsep siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kualitas pembelajaran Model Inkuiri Terbimbing ditinjau dari 

pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa kelas VIII Dyang 

telah dilakukan oleh peneliti diperoleh simpulan bahwa pembelajaran model 

Inkuiri terbimbing ditinjau dari pemahaman konsep dan kemampuan kerja 

ilmiah siswa adalah berkualitas. Penerapan Model Inkuiri Terbimbing dapat 

mengembangkan pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiahnya yaitu 

dengan perolehan hasil pembelajaran yang terdiri atas tes pemahaman konsep 

memperoleh nilai rata-rata keseluruhan siswa yaitu 74,7 yang menunjukkan 

bahwa 53,26 % siswa diatas  KKM. Berdasarkan indikator pemahaman 

konsep, indikator pemahamantertinggi yaitu pada aspek mencontohkan 

dengan perolehan persentase 90,5% karena berkaitan dengan pengalaman 

pada kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan indikator paling rendah 

adalah inferensi dan menjelaskan yaitu dengan perolehan persentase sebesar 

73% dan 74%. Hal ini disebabkan diantaranya yaitu, (1) siswa kesulitan 

dalam mengaplikasikan rumus, (2) siswa masih kesulitan dalam memahami 

makna dari sebanding dan berbanding terbalik, (3) siswa masih mengalami 

sub konsep. Sedangkan hasil pembelajaran psikomotorik yaitu kemampuan 

kerja ilmiah siswa kelas VIII D tergolong dalam kategori baik yaitu dengan 

rata-rata persentse sebesar 75%. Kemampuan kerja ilmiah tertinggi 
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berdasarkan indikator adalah mengamati yaitu dengan persentase sebesar 

79% sedangkan kemampuan kerja ilmiah siswa terendah berdasarkan 

indikator adalah melaksanakan percobaan dan menyimpulkan yaitu sebesar 

69,3 dan 68,4%. Hal tersebut disebabkan karena kebiasaan siswa yang kurang 

pembiasaan kemampuan psikomotorik atau praktek kerja ilmiah.   

5.2 Saran 

1) Pada kegitan penutup, beberapa kelompok mengalami kesulitan dalam 

menyimpulkan kegiatan praktikum. Oleh karena itu, pada pelakasanan 

proses pembelajaran berikutnya perlunya pembiasaan praktek kerja 

ilmiah agar siswa terbiasa untuk mengembangkan kemampuan kerja 

ilmiahnya, sehingga membuat siswa belajar secara aktif dalam 

menemukan konsep dan diakhir pembelajaran perlu adanya konfirmasi 

agar tidak terjadi miskonsepsi materi. 

2) Perlunya guru memberikan penekanan dan bimbingan pada fase inferensi 

dan menjelaskan terhadap subjek kategori rendah, pada model Inkuiri 

Terbimbing selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep siswa. 

3) Disaranakan peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa dengan 

meneliti guru yang sudah menerapkan model inkuiri terbimbing 

disekolah agar kualitas penerapan model inkuiri terbimbing dapat benar-

benar teramati.  
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI KUALITAS PEMBELAJARAN 

MODEL INKUIRI TERBIMBING DITINJAU DARI 

PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMPUAN KERJA ILMIAH SISWA 

 

 

No. Aspek Kualitas Indikator Kriteria 

1. Perencanaan Proses 

Pembelajaran 

 Silabus valid 

 RPP valid 

Baik / Sangat baik 

2. Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran 

 Aktivitas guru pada 

pembelajaran model 

inkuiri terbimbing 

ditinjau dari pemahaman 

konsep dan kemampuan 

kerja ilmiah siswa 

terobservasi oleh 

pengamat (Guru IPA). 

 Aktivitas siswa pada 

pembelajaran model 

inkuiri terbimbing 

ditinjau dari pemahaman 

konsep dan kemampuan 

kerja ilmiah siswa 

terobservasi oleh 

pengamat (Mahasiswa). 

Baik / Sangat baik 

3. Penilaian Hasil 

Pembelajaran 

 Tes Pemahaman Konsep 

 Kerja Ilmiah 

Diatas KKM / 

Baik 



105 
 

105 
 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama sekolah   : SMP Negeri 10 Tegal 

Mata Pelajaran  : IPA (Fisika) 

Kelas/Semester  : VIII / 2 

Materi    : Tekanan  

Standar Kompetensi              : 5. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-har 

 

Kompetensi Dasar Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Penilaian  

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Menyelidiki tekanan 

pada benda padat, 

cair dan gas serta 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajaran dari 

model inkuiri terbimbing 

terdiri atas: 

Fase 1. Perumusan masalah 

Fase 2. Menyusun hipotesis 

Fase 3. Merancang Percobaan 

Fase 4. Melaksanakan 

Percobaan 

Fase 5. Mengumpulkan dan 

Menganalisis data 

Fase 6. Membuat Kesimpulan  

 

Dengan kegiatan:  

 Mendiskusikan faktor-

 Menemukan hubungan 

antara gaya, tekanan, dan 

luas daerah yang dikenai 

gaya melalui percobaan 

 

 Memahami hubungan 

kedalaman, massa jenis 

dan tekanan dalam zat 

cair 

 

 Mengaplikasikan prinsip 

bejana berhubungan 

dalam kehidupan sehari-

1. Penilaian 

Kemampuan 

kerja ilmiah 

(praktik) 

melalui 

praktikum 

dengan cara 

observasi 

 

2. Tes tertulis 

bentuk uraian 

untuk 

mengetahui 

(pemahaman 

8 x 40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Widodo Tri, 

dkk(BSE 

kelas VIII 

IPA Terpadu) 

 

 Giancoli 

(Fisika Dasar) 

 

 Arisworo, D, 

dkk. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam untuk 

Kelas VIII 

L
am

p
iran

 2
 

9
9 



106 
 

106 
 

 faktor yang mempengaruhi 

tekanan 

 

 Melakukan percobaan 

mengenai tekanan 

 

 Studi lapangan untuk 

menemukan konsep tekanan 

dan aplikasinya dalam 

kegidupan sehari-hari  

hari 

 

 Mendeskripsikan hukum 

Pascal dan Hukum 

Archimedes melalui 

percobaan sederhana serta  

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 Menunjukkan beberapa 

produk teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari 

sehubungan dengan 

konsep benda terapung, 

melayang dan tenggelam 

 

 Mengidentifikasi prinsip 

tekanan udara dalam 

peristiwa sehari-hari 

dengan cermat 

 Mengaplikasikan konsep 

tekanan benda padat, cair, 

dan gas pada peristiwa 

alam yang relevan (dalam 

penyelesaian masalah 

sehari- hari) 

konsep di 

akhir 

pertemuan )  

tentang 

tekanan zat 

padat, zat cair, 

zat gas, serta 

aplikasinya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

Berdasarkan 

Standar 

Kompetensi 

dan 

Kompetensi 

Dasar 2006. 

Bandung: 

Grafindo 

Media 

Pratama.  

 

 

 LKS, alat dan 

bahan untuk 

praktikum 

 

 

1
00
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 10 Tegal 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Semester 2 

Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

Pokok Bahasan   : Tekanan  Benda Padat, Tekanan Benda 

Cair, Tekanan Benda Gas, danPenerapannya 

dikehidupan sehari-hari 

Jumlah Pertemuan  : 4 

Alokasi Waktu : pertemuan 1 (2 x 40 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

1. Memahami peranan  usaha, gaya dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.5. Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat.  

2. Menjelaskan pengaruh besar gaya terhadap luas permukaan. 

3. Peserta didik dengan cermat dapat menarik kesimpulan mengenai 

tekanan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dengan penuh rasa ingin tahu dapat menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi takanan zat padat melalui percobaan. 

2. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan pengaruh besar gaya terhadap 

luas permukaan dalam zat padat. 
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3. Peserta didik secara cermat dapat menarik kesimpulan mengenai tekanan 

melalui kegiatan diskusi dengan benar. 

 

E. Materi Ajar 

Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja secara tegak lurus pada benda 

setiap satuan luas permukaan benda. 

Persamaan :  

     Tekanan 
    

    
 

 

keterangan : 

F = gaya yang bekerja (N) 

A = luas bidang/ permukaan benda (    

P = tekanan yang terjadi (N/    

 

F. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : inkuiri terbimbing 

2. Pendekatan    : student centered 

3. Metode Pembelajaran  : demonstrasi ceramah, tanya jawab, 

diskusi kelompok, praktikum 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Rincian Kegiatan Alokasi  

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan (7 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru mengucapkan salam, berdoa 

dan menanyakan kehadiran 

peserta didik  

2. Guru mengkondisikan kelas dan 

pembiasaan 

3. Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik berupa 

fenomena tekanan dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Siswa menjawab salam, 

berdoa dan presensi 

 

2. Siswa mengkondisikan diri 

 

3. Siswa menjawab: 

Hal tersebut dikarenakan 

pisau tajam mempunyai 

bidang potong yang lebih 

kecil daripada pisau 

1 

 

 

1 

 

 

2 
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Mengapa pisau yang tajam lebih 

mudah digunakan untuk 

memotong daripada pisau yang 

tumpul ? taukah kalian mengapa 

hal tersebut dapat terjadi?  

 

4. Guru memberikan apersepsi 

kepada peserta didik berupa 

pertanyaan yang berhubungan 

dengan pengetahuan awal yaitu 

apa yang kamu ketahui mengenai 

tekanan? Faktor apa sajakah yang 

terdapat di tekanan? 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

tumpul. Dengan demikian 

pisau tajam memberikan 

tekanan yang lebih besar 

daripada pisau tumpul.  

 

 

4. Siswa dapat memberikan 

jawaban mengenai 

pengertian tekanan dan 

faktor dari tekanan 

 

 

5. siswa memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Kegiatan Inti (70 menit) Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 Elaborasi 

1. Guru membagi siswa kedalam 6 

kelompok dengan anggota 5-6 

siswa tiap kelompok secara adil. 

2. Guru membagikan LKS 1 yaitu 

menunjukkan pengaruh luas, 

gaya terhadap tekanan pada tiap-

tiap siswa 

 Eksplorasi 

Fase Inkuiri : menyajikan 

masalah 

3. Guru membimbing siswa untuk 

mencermati suatu permasalahan 

yang terdapat pada LKS 1 

kemudian menjawabnya 

Fase Inkuiri : Penyusunan 

Hipotesis 

4. Guru membimbing peserta didik 

untuk  menyusun hipotesis yang 

diberikan pada LKS 1 secara 

cermat dan jujur sesuai 

kemampuannya 

Fase Inkuiri : Merancang dan 

Melaksanakan Percobaan 

5. Guru membimbing peserta didik 

untuk merancang dan 

melaksanakan percobaan 

pengaruh luas, gaya terhadap 

tekanan  

 

1. Peserta didik duduk 

berdasarkan kelompoknya  

 

2. Peserta didik menerima LKS   

 

 

 

 

 

 

3. Peserta didik dengan 

bantuan guru mencermati 

dan menjawab permasalahan 

yang ada di LKS 1 

 

 

4. Peserta didik dengan 

bimbingan guru menyusun 

hipotesis pada LKS 1 

 

 

 

 

5. Peserta didik dengan 

bimbingan guru merancang 

dan melaksanakan percobaan 

pengaruh luas, gaya terhadap 

tekanan  

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

20 
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Konfirmasi 

Fase Inkuiri : Membuat 

Kesimpulan 

6. Guru meminta kelompok untuk 

maju kedepan secara bergantian 

untuk menyampaikan hasil 

percobaan pada LKS 1 dan 

memberi kesemptan peserta 

didik untuk bertanya. 

 

7. Guru membimbing diskusi kelas 

dalam membuat kesimpulan 

percobaan menunjukkan 

pengaruh luas, gaya terhadap 

tekanan  

8. Guru memberikan konfirmasi 

serta penguatan dari hasil 

diskusi  

9. Guru menyampaikan materi 

secara lengkap 

10. Guru meminta peserta didik 

untuk menjawab semua soal 

kemampuan kerja ilmiah yang 

terdapat di LKS 1 

 

 

 

6. Peserta didik dengan 

kelompoknya maju kedepan 

bergantian untuk 

menyampaikan hasil 

percobaaanya dan menjawab 

pertanyaan temannya yang 

bertanya 

7. Peserta didik berdiskusi 

dalam membuat kesimpulan 

percobaan pengaruh luas, 

gaya terhadap tekanan  

 

8. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru 

 

9. Peserta didik mendengarkan 

dan mencatat 

10. Peserta didik menjawab 

semua soal kemampuan 

kerja ilmiah yang terdapat di 

LKS 1 
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

15 

 

Penutup (3 menit) Alokasi  

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru meminta peserta didik 

untuk mempelajari materi yang 

akan dipelajari dipertemuan 

berikutnya 

2. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

1. Peserta didik mencatat 

tugas dari guru untuk 

belajar materi berikutnya 

 

2. Peserta didik menjawab 

salam penutup dari guru 

2,5 

 

 

 

0,5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 10 Tegal 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Semester 2 

Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

Pokok Bahasan   : Tekanan  Benda Padat, Tekanan Benda 

Cair, Tekanan Benda Gas, danPenerapannya 

dikehidupan sehari-hari 

Jumlah Pertemuan  : 4 

Alokasi Waktu : pertemuan ke-2 (2 x 40) 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami peranan  usaha, gaya dan energi dalam kehidupan sehari-

hari 

B. Kompetensi Dasar 

5.5. Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Memahami hubungan kedalaman, massa jenis dan tekanan dalam zat 

cair 

2. Menerapkan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat memahami hubungan kedalaman, massa jenis, dan 

tekanan dalam zat cair dengan penuh rasa ingin tahu 

2. Peserta didik dapat menerapkan konsep bejana berhubungan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tepat dan percaya diri 
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E. Materi Ajar 

A. Tekanan Hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair yang 

diam 

 

 

Keterangan : 

h = letak titik dari permukaan zat cair (m) 

S = berat jenis zat (N/    

 = massa jenis zat cair (kg/    

   = tekanan hidrostatis (N/    

Kesimpulan : 

Tekanan Hidrostatis hanya ditentukan oleh : 

 Jenis zat cair 

 Tinggi permukaan zat cair 

Alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan zat cair adalah Pesawat 

HART 

B. BEJANA BERHUBUNGAN 

 

Gambar 1. Contoh peralatan rumah tangga yang termasuk bejana 
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Semuanya termasuk bejana berhubungan. Sedangkan bejana 

berhubungan yang ada di laboratorium berbentuk seperti berikut 

 

Gambar 2. Bejana berhubungan 

 Bejana berhubungan adalah beberapa bejana yang dihubungkan satu dngan 

yang lainnya. Sedangkan hukum bejana berhubungan adalah “bila bejana 

berhubungan diisi dengan zat cair yang sejenus dan dalam keadaan setimbang 

maka permukaan zat cair dalam tiap-tiap bejana terletak pada satu bidang 

datar” 

 

F. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : inkuiri terbimbing 

2. Pendekatan    : student centered 

3. Metode Pembelajaran  : demonstrasi ceramah, tanya jawab, diskusi, 

praktikum 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Rincian Kegiatan Alokasi  

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan (7 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru mengucapkan salam, 

berdoa dan menanyakan 

kehadiran peserta didik  

2. Guru mengkondisikan kelas dan 

pembiasaan 

3. Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik berupa 

fenomena tekanan zat cair dalam 

kehidupan sehari-hari, yaitu 

sebagai berikut: 

Pernahkah kamu berjalan di air 

pada kedalaman yang berbeda? 

Lalu bagaimana perasaanmu?  

1. Peserta didik menjawab salam, 

berdoa dan presensi 

 

2. Peserta didik mengkondisikan 

diri 

3. Peserta didik memperhatikan 

dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 
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4. Guru memberikan apersepsi 

berupa prasyarat pengetahuan 

dengan memberi informasi pada 

peserta didik bahwa prinsip 

tekanan zat cair sama dengan 

tekanan zat padat 

 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Peserta didik memperhatikan 

informasi dari guru  

 

 

 

 

 

5. Peserta didik mendengarkan dan 

menyimak 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Kegiatan Inti (70 menit) Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 Elaborasi 

1. Guru membagi siswa kedalam 6 

kelompok dengan anggota 5-6 

siswa tiap kelompok secara adil. 

 Eksplorasi 

Fase Inkuiri : menyajikan 

masalah 

 

2. Guru membagikan LKS 2 pada 

tiap-tiap anak, 

3. Guru membimbing siswa untuk 

mencermati suatu permasalahan 

yang terdapat pada LKS 2 

tentang tekanan pada zat cair 

kemudian menjawabnya 

4. Guru membimbing siswa untuk 

menemukan persamaan 

        dan menyebutkan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan dalam 

zat cair 

 

Fase Inkuiri : Penyusunan 

Hipotesis 

5. Guru membimbing peserta 

didik  untuk berhipotesis 

dengan menjawab 

permasalahan pada LKS 2 

secara cermat dan jujur sesuai 

kemampuannya 

Fase Inkuiri : Merancang dan 

Melaksanakan Percobaan 

6. Guru membimbing peserta 

didik untuk merancang dan 

 

1. Peserta didik duduk bersama 

dengan kelompoknya 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik menerima LKS 2 

 

3. Peserta didik bersama 

bimbingan guru menjawab 

masalah yang terdapat di LKS 2 

 

 

4. Peserta didik dengan bimbingan 

guru menemukan persamaan 

        dan menyebutkan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan dalam 

zat cair 

 

 

 

 

 

5. Peserta didik dengan bimbingan 

guru menjawab hipotesis yang 

disediakan di LKS 2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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melaksanakan percobaan yaitu 

hubungan kedalaman,massa 

jenis dan tekanan dalam zat 

cair. 
Konfirmasi 

Fase Inkuiri : Membuat 

Kesimpulan 

7. Guru meminta siswa untuk 

maju kedepan secara bergantian 

untuk menyampaikan hasil 

percobaannya dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk 

bertanya 

8. Guru membimbing diskusi 

kelas dalam membuat 

kesimpulan percobaan 

menunjukkan “pengaruh 

kedalaman terhadap tekanan 

hidrostatik” dan “hubungan 

kedalaman,massa jenis dan 

tekanan dalam zat cair”. 

9. Guru memberikan konfirmasi 

serta penguatan dari hasil 

diskusi 

10. Guru menyampaikan materi 

secara lengkap 

11. Guru memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk 

menanyakan hal yang belum 

diketahui 

 

 

 

12. Guru meminta siswa 

mengerjakan latihan soal 

dirumah 

6. Peserta didik dengan bimbingan 

guru merancang dan 

melaksanakan percobaan yaitu 

hubungan kedalaman,massa 

jenis dan tekanan dalam zat 

cair. 

 

 

 

 

7. Peserta didik maju dengan 

kelompoknya untuk 

menyampaikan hasil 

percobaanya dan menjawab 

pertanyaan temannya. 

 

8. Peserta didik dengan bimbingan 

guru membuat kesimpulan 

berdasarkan percobaan, dan 

menjawab pertanyaan dari 

temannya 

 

 

 

9. Peserta didik mendengarkan 

guru 

 

10. Peserta didik mendengarkan dan 

mencatat apa yang guru 

sampaikan 

11. Peserta didik bertanya hal yang 

belum mereka ketahui 

 

 

12. Siswa mengerjakan latihan soal 

dirumah 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

Penutup (3 menit) Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang akan 

dipelajari dan mengumpulkan 

tugas PR dipertemuan 

berikutnya, 

2. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

1. Peserta didik mencatat tugas 

dari guru untuk belajar materi 

berikutnya. 

 

 

2. Peserta didik menjawab 

salam penutup dari guru 

2,5 

 

 

 

 

0,5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 10 Tegal 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Semester 2 

Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

Pokok Bahasan   : Tekanan  Benda Padat, Tekanan Benda 

Cair, Tekanan Benda Gas, danPenerapannya 

dikehidupan sehari-hari 

Jumlah Pertemuan  : 4 

Alokasi Waktu : pertemuan ke-3 (2 x 40) 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami peranan  usaha, gaya dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.5. Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Mendiskripsikan hukum Pascals melalui percobaan sederhana serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari – hari  

2. Mendiskripsikan hukum Archimedes melalui percobaan sederhana serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari – hari. 

3. Menunjukkan beberapa produk tehnologi dalam kehidupan sehari – hari 

sehubungan konsep benda terapung, melayang dan tenggelam. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan hukum pascal 

2. Menunjukkan alat- alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum pascal 
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3. Membuat alat- alat sederhana yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum 

pascal 

4. Menjelaskan pengertian hukum Archimedes 

5. Menunjukkan benda terapung, melayang dan tenggelam 

6. Menunjukkan alat- alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum  

Archimedes 

E. Materi Ajar 

 

 

 

 

 

 

Dikemukakan oleh Blase Pascal (Perancis), bunyinya : 

“didalam zat cair atau gas yang berada dalam keadaan diam, tekannya akan 

diteruskan kesegala arah dan sama besar”. 

Hukum Pascal diterapkan didalam bejana berhubungan seperti pada gambar 

dibawah ini 

 

Berlaku: 

 

Keterangan : 

  = luas penampang atau piston yang kecil (    
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  = luas penampang atau piston yang besar (    

  = gaya yang bekerja pada piston atau penampang yang kecil (N) 

  = gaya yang bekerja pada piston atau penampang yang besar (N) 

Hukum Archimedes 

Dikemukakan oleh Archimedes (Yunani), yang bunyinya : 

“setiap benda yang dicelupkan dalam zat cair (fluida), baik sebagian atau 

seluruhnya akan mendapatkan gaya keatas sebesar berat zat cair yang 

didesak/dipindahkan” 

 Contohnya sebuah benda akan terasa lebih ringan ketika diangkat didalam air 

dibandingkan ketika diangkat didaratan 

  

Persamaan: 

           

Dengan,  

     gaya keatas pada benda di dalam zat cair (N) 

     volume benda yang tercelup dalam zat cair (    

    massa jenis zat cair (       

   gravitasi      ) 

Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Hukum Archimedes: 

    Syarat-syaratnya: 
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F. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : inkuiri terbimbing 

2. Pendekatan    : student centered 

3. Metode Pembelajaran : demonstrasi ceramah, tanya jawab, diskusi, 

praktikum 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Rincian Kegiatan Alokasi  

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan (8 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru mengucapkan salam, 

berdoa dan menanyakan 

kehadiran peserta didik  

2. Guru mengkondisikan kelas 

dan pembiasaan 

3. Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik berupa 

fenomena Hukum Pascal dan 

Hukum Archimedes serta 

bertanya contoh dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

menerapkan hukum pascal dan 

1. Peserta didik menjawab salam, 

berdoa dan presensi 

2. Peserta didik mengkondisikan 

diri 

3. Peserta didik memperhatikan 

guru dan menjawab contoh 

aplikasi dari hukum pascal dan 

hukum archimedes 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 
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hukum archimedes 

4. Guru menggali pengetahuan 

prasyarat berupa pertanyaan 

yang berhubungan dengan 

pengetahuan sebelumnya: 

Masih ingatkah kalian tentang 

definisi tekanan? 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

4. Peserta didik memperhatikan 

dan menanggapi pertanyaan 

guru 

 

 

 

5. Peserta didik mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Kegiatan Inti (70 menit) Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Elaborasi 

1. Guru membagi siswa kedalam 

6 kelompok dengan anggota 5-

6 siswa tiap kelompok secara 

adil. 

 Eksplorasi 

Fase Inkuiri: Merumuskan 

Masalah 

2. Guru membagikan LKS 3 

“Hukum Pascal dan Hukum 

Archimedes” pada tiap-tiap 

siswa untuk Menganalisis 

masalah yang disajikan dalam 

suatu kasus dalam LKS 

Fase Inkuiri : Penyusunan 

Hipotesis 

3. Guru membimbing peserta 

didik  menyusun hipotesis pada 

LKS 3 Hukum Pascal dan 

Hukum Archimedes secara 

cermat dan jujur sesuai 

kemampuannya 

Fase Inkuiri : Merancang dan 

Melaksanakan Percobaan 

4. Guru membimbing peserta 

didik untuk merancang dan 

melaksanakan percobaan 

tekanan dalam zat cair yaitu 

“Hukum Pascal dan Hukum 

Archimedes”.  

Fase Inkuiri: Mengumpulkan 

dan Menganalisis Data 

5. Guru membimbing peserta 

didik untuk menganalisis data 

yang sudah didapatkan dari 

 

1. Peserta didik duduk 

dikelompoknya masing-

masing 

 

 

 

 

2. Peserta didik menerima LKS 3 

untuk menganalisis kasus yang 

terdapat pada LKS 

 

 

 

 

3. Peserta didik dengan 

bimbingan guru menyusun 

hipotesis yang terdapat pada 

LKS 3 

 

 

 

 

 

4. Peserta didik dengan 

bimbingan guru merancang 

dan melaksanakan percobaan  

 

 

 

 

 

5. Peserta didik denan bimbingan 

guru menganalisis data dari 

hasil percobaan 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 
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percobaan  

6. Guru meminta pesrta didik 

untuk maju kedepan secara 

bergantian untuk 

menyampaikan hasil 

percobaabnya pada LKS 

Konfirmasi 

Fase Inkuiri : Membuat 

Kesimpulan 

7. Guru membimbing diskusi 

kelas dalam membuat 

kesimpulan percobaan “Hukum 

Pascal dan Hukum 

Archimedes” 

8. Guru memberikan konfirmasi 

serta penguatan dari hasil 

diskusi 

9. Guru menyampaikan materi 

secara menyeluruh 

 

10. Guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan sebagai pekerjaan 

rumah 

 

6. Peserta didik dengan 

kelompoknya maju kedepan 

secara bergantian untuk 

menyamapaikan hasil 

percobaannya 

 

 

 

7. Peserta didik dengan 

bimbingan guru 

menyimpulkan mengenai 

percobaan “Hukum Pascal dan 

Hukum Archimedes” 

8. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru 

 

9. Peserta didik mencatat 

penyampaian materi yang 

dilakukan oleh guru 

10. Peserta didik mengerjakan 

tugas pekerjaan rumah 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

Penutup (2 menit) Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang 

akan dipelajari dipertemuan 

berikutnya 

2. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam 

1. Peserta didik mencatat tugas 

dari guru untuk belajar materi 

berikutnya 

 

2. Peserta didik menjawab 

salam dari guru 

1,5 

 

 

 

0,5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP Negeri 10 Tegal 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Semester 2 

Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

Pokok Bahasan   : Tekanan  Benda Padat, Tekanan Benda 

Cair, Tekanan Benda Gas, danPenerapannya 

dikehidupan sehari-hari 

Jumlah Pertemuan  : 4 

Alokasi Waktu : pertemuan 4 (2 x 40 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami peranan  usaha, gaya dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

B. Kompetensi Dasar 

5.5. Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1. Menunjukkan hubungan antara ketinggian tempat dengan tekanan 

udara 

2. Menerapkan konsep tekanan udara pada peristiwa alam yang  relevan 

dalam menyelesaiakan masalah sehari- hari.  

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian tekanan udara ( tekanan atmosfer ) 

2. Menjelaskan pengaruh antara ketinggian tempat dengan tekanan 

udara. 

3. Menjelaskan alat pengukur tekanan udara 

4. Menjelaskan pengertian gas dalam ruang tertutup. 

E. Materi Ajar 

Sama halnya dengan zat padat dan zat cair, zat gas juga dapat 

menimbulkan tekanan, seperti yang terjadi pada udara . 
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Udara menekan kesegala arah. Tekanan yang disebabkan oleh udara 

diruang terbuka disebut tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. 

 

Percobaan Torricelli 

Dilakukan Evangelista Torricelli (Italia) yang bertujuan untuk 

mengukur besar tekanan udara luar. Ia memperkenalkan alat yang 

dinamakan barometer. Percobaan torricelli menggunakan pipas kaca 

sepanjang satu meter yang salah satu ujungnya tertutup. Pipa kaca diisi air 

raksa sampai penuh, kemudian ujung yang terbuka ditutuo menggunakan 

jari. Selanjutnya pipa dimasukkan dalam posisi terbalik kedalam bejana 

yang berisi raksa dan jari dilepas. 

Tenyata tinggi raksa dalam tabung kaxa tueun sampai ketinggian 

tertentu. Bila percobaan dilakukan dipantai, tinggi raksa dalam tabung 76 

cm dan tinggi raksa dalam tabung cenderung tetap walaupun tabung 

dimiringkan yaitu 76 cm diukur dalam arah vertikal. 

 

F. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran  : inkuiri terbimbing 

2. Pendekatan    : student centered 

3. Metode Pembelajaran  : demonstrasi ceramah, tanya jawab, diskusi 

kelompok, praktikum 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Rincian Kegiatan Alokasi  

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan (8 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru mengucapkan salam, 

berdoa dan menanyakan 

kehadiran peserta didik  

2. Guru mengkondisikan kelas 

1. Peserta didik menjawab 

salam, berdoa dan presensi 

 

2. Peserta didik 

1 

 

 

1 
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dan pembiasaan 

3. Guru memberikan apersepsi 

dan motivasi kepada peserta 

didik berupa fenomena 

tekanan zat gas dalam 

kehidupan sehari-hari 

“mengapa balon udara dapat 

melayang di udara”? 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

mengkondisikan diri 

3. Peserta didik memperhatikan 

guru dan menjawab 

pertanyaan guru 

 

 

 

 

4. Peserta didik mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

Kegiatan Inti (70 menit) Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Elaborasi 

1. Guru membagi siswa 

kedalam 6 kelompok dengan 

anggota 5-6 siswa tiap 

kelompok secara adil. 

 Eksplorasi 

Fase Inkuiri: Merumuskan 

Masalah 

2. Guru membagikan LKS 4 

“Tekanan zat gas” pada tiap-

tiap siswa untuk 

Menganalisis masalah yang 

disajikan dalam suatu kasus 

dalam LKS 

Fase Inkuiri : Penyusunan 

Hipotesis 

3. Guru membimbing peserta 

didik  menyusun hipotesis 

pada LKS 4 secara cermat dan 

jujur sesuai kemampuannya 

Fase Inkuiri : Merancang dan 

Melaksanakan Percobaan 

4. Guru membimbing peserta 

didik untuk merancang dan 

melaksanakan percobaan 

pembuktian tekanan udara  

Fase Inkuiri: Mengumpulkan 

dan Menganalisis Data 

5. Guru membimbing peserta 

didik untuk menganalisis data 

yang sudah didapatkan dari 

percobaan  

6. Guru meminta pesrta didik 

untuk maju kedepan secara 

 

1. Peserta didik duduk 

dikelompoknya masing-

masing 

 

 

 

 

2. Peserta didik menerima LKS 

4 untuk menganalisis kasus 

yang terdapat pada LKS 

 

 

 

 

3. Peserta didik dengan 

bimbingan guru menyusun 

hipotesis yang terdapat pada 

LKS 4 

 

 

 

4. Peserta didik dengan 

bimbingan guru merancang 

dan melaksanakan percobaan  

 

 

 

5. Peserta didik denan 

bimbingan guru menganalisis 

data dari hasil percobaan 

 

6. Peserta didik dengan 

kelompoknya maju kedepan 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 
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bergantian untuk 

menyampaikan hasil 

percobaabnya pada LKS 

Konfirmasi 

Fase Inkuiri : Membuat 

Kesimpulan 

7. Guru membimbing diskusi 

kelas dalam membuat 

kesimpulan percobaan 

“tekanan udara” 

8. Guru memberikan konfirmasi 

serta penguatan dari hasil 

diskusi 

9. Guru menyampaikan materi 

secara menyeluruh 

 

10. Guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan sebagai pekerjaan 

rumah 

secara bergantian untuk 

menyamapaikan hasil 

percobaannya 

 

 

 

7. Peserta didik dengan 

bimbingan guru 

menyimpulkan mengenai 

percobaan  

8. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru 

 

9. Peserta didik mencatat 

penyampaian materi yang 

dilakukan oleh guru 

10. Peserta didik mengerjakan 

tugas pekerjaan rumah 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

Penutup (2 menit) Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Guru memberitahukan 

kepada peserta didik bahwa 

pada pertemuan selanjutnya 

akan diadakan tes 

pemahaman konsep 

2. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

1. Peserta didik mendengarkan 

dan bertanya apa bila ada 

yang akan ditanyakan 

 

 

2. Peserta didik menjawab 

salam dari guru  

1,5 

 

 

 

 

0,5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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 Lampiran 8 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL INKUIRI TERBIMBING DITINJAU DARI 

PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMPUAN KERJA ILMIAH SISWA 

PERTEMUAN KE, ... 

 

 

Mata pelajaran  : IPA (FISIKA) 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 10 Tegal 

Kelas/Semester  : VIII / 2 

Materi Pokok  : Tekanan 

Standar Kompetensi : 5. Memahami peranan usaha, gaya dan energi    

dalam    kehidupan sehari-hari 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Saudara memberikan nilai pada butir-butir lembar observasi 

aktivitas guru pada pembelajaran model inkuiri terbimbing ditinjau dari 

pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa dengan cara 

memberikan tanda centang (   menurut penilaian saudara sesuai dengan 

kriteria: 

1. : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2. : melakukan kegiatan poin pernyatan dengan kurang baik; 

3. : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik; 

4. : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan 

3. Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Saudara menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 
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B. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

No ASPEK YANG DINILAI Tidak 

Muncul 

Muncul 

1 2 3 4 

KEGIATAN PENDAHULUAN 

1. Berada di dalam kelas dan menjawab salam 

dari guru 

     

2. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran      

3. Bersiap menerima pembelajaran yang 

diberikan oleh guru 

     

4. Memberi respon ketika pengecekan daftar 

hadir 

     

5. Berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan 

dalam kegiatan apersepsi dan motivasi 

mengenai materi tekanan dalam kehidupan 

sehari-hari  

     

6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai 

tujuan pembelajaran 

     

KEGIATAN INTI 

7. Membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 

anggota dengn disiplin 

     

Fase 1: menyajikan masalah atau pertanyaan 

8.  Menjawab masalah/ pertanyaan yang 

terdapat pada LKS dengan penuh rasa ingin 

tahu 

     

9. Menyusun kalimat dengan baik sesuai 

dengan pertanyaan 

     

FASE 2 : Menyusun Hipotesis 

10. Menyusun hipotesis dalam merancang 

percobaan dengan kalimat yang baik dan 

jelas 

     

Fase 3 : Merancang Percobaan 

11. Menyusun alat dan bahan dengan benar      

12 Menuliskan langkah kerja sicara sistematis      

Fase 4 : melakukan percobaan untuk memperoleh informasi 

13. Melakukan percobaan sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat 

     

Fase 5 : mengumpulkan dan menganalisis data 

14. Mengumpulkan data sesuai dengan hasil 

yang didapatkan dalam percobaan 

     

15. Berdiskusi kelompok dalam menganalisis 

data hasil percobaan  

     

Fase 6 : Membuat Kesimpulan 

16. Menyusun kesimpulan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan hasil percobaan 

menggunakan kalimat yang baik dan jelas 
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17 Mempresentasikan hasil percobaan kepada 

teman-temannya dengan percaya diri 

     

KEGIATAN PENUTUP 

18. Menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran 

dan bertanya mengenai apa yang belum 

diketahui 

     

19. Mengerjakan latihan soal      

20. Mendengarkan dan mencatat materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

     

Skor   

Nilai  

 

Nilai Akhir = 
                       

             
       

Kriteria Penilaian : 

Kurang Baik   :              

Cukup Baik    :               

Baik               :               

Sangat Baik    :                

 

Komentar dan Saran : 

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

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

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

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

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

Tegal,  

Pengamat 

 

 

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

NIM. .............................. 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

 

PEDOMAN PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI KERJA ILMIAH SISWA 

 

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Model Inkuiri Terbimbing Ditinjau 

dari Pemahaman Konsep dan Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa SMP Pada Materi 

Tekanan 

Petunjuk Pengisian : 

1. Instrumen ini digunakan untuk menilai kemampuan kerja ilmiah siswa selama 

proses praktikum 

2. Sehubungan dengan hal tersebut,dimohon pengamat memberikan penilaian 

kriteria dengan memberikan tanda checklist (   pada kolom skala penilaian 

sesuai kriteria dibawah ini. 

Kriteria Penilaian. 

 

No. Indikator 

Kerja ilmiah 

Aspek yang Diamati Deskripsi 

1. 
Mengamati 

atau Observasi 

1. Bertanya untuk 

meminta penjelasan 

 

2. Menentukan sebab 

akibat 

 

3. Menjawab pertanyaan 

yang terdapat pada 

LKS 

1. Jika peserta didik tidak 

melakukan 3 aspek yang 

diamati. 

2. Jika peserta didik 

melakukan 1 aspek yang 

diamati 

3. Jika peserta didik 

melakukan 2 aspek yang 

diamati 

4. Jika peserta didik 

melakukan 3 aspek yang 

diamati  

2. 

 

 

Memprediksi 

 

 

1. Memprediksi sesuai 

dengan teks bacaan 

 

2. Memprediksi sesuai 

dengan pengamatan 

1. Jika peserta didik tidak 

melakukan 3 aspek yang 

diamati. 

2. Jika peserta didik 

melakukan 1 aspek yang 
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mengemukakan apa 

yang mungkin terjadi 

pada keadaan yang 

belum diamati 

diamati 

3. Jika peserta didik 

melakukan 2 aspek yang 

diamati 

4. Jika peserta didik 

melakukan 3 aspek yang 

diamati  

 

 

3. 

 

 

 

 

Merumuskan 

hipotesis 

 

1. Membuat hipotesis 

sederhana dengan 

bahasa sendiri dengan 

lengkap dan benar 

 

2. Menyatakan hubungan 

antara dua variabel 

 

 

3. Inti dari hipotesis jelas 

1. Jika peserta didik tidak 

melakukan 3 aspek yang 

diamati. 

2. Jika peserta didik 

melakukan 1 aspek yang 

diamati 

3. Jika peserta didik 

melakukan 2 aspek yang 

diamati 

4. Jika peserta didik 

melakukan 3 aspek yang 

diamati  

4. 

Melaksanakan 

percobaan 

untuk menguji 

hipotesis 

1. Ikut melaksanakan 

percobaan dan 

menerjemahkan cara 

kerja dengan tepat 

 

2. Menggunakan alat dan 

bahan dengan baik dan 

benar 

 

3. Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

dengan lenngkap dan 

rapi 

1. Jika peserta didik tidak 

melakukan 3 aspek yang 

diamati. 

2. Jika peserta didik 

melakukan 1 aspek yang 

diamati 

3. Jika peserta didik 

melakukan 2 aspek yang 

diamati 

4. Jika peserta didik 

melakukan 3 aspek yang 

diamati  

5. 

 

 

Mengkomunika

sikan 

 

1. Mempresentasikan 

hasil pekerjaan sesuai 

dengan pengamatan 

dan percobaan 

2. Tidak malu untuk maju 

1. jika peserta didik tidak 

melakukan 3 aspek yang 

diamati. 

2. Jika peserta didik 

melakukan 1 aspek yang 
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kedepan,berdiskusi, 

dan mempresentasikan 

hasil percobaanya 

3. Aktif dalam diskusi 

kelompok dan 

menjawab atau 

menanggapi pertanyaan 

 

 

diamati 

3. Jika peserta didik 

melakukan 2 aspek yang 

diamati 

4. Jika peserta didik 

melakukan 3 aspek yang 

diamati  

6. 
Membuat 

kesimpulan 

1. Menyusun kesimpulan 

berdasarkan data yang 

diperoleh 

2. Menyusun kesimpulan 

sesuai dengan tujuan 

percobaan 

3. Kesimpulan memuat 

variabel-variabel yang 

diamati 

1. Jika peserta didik tidak 

melakukan 3 aspek yang 

diamati. 

2. Jika peserta didik 

melakukan 1 aspek yang 

diamati 

3. Jika peserta didik 

melakukan 2 aspek yang 

diamati 

4. Jika peserta didik 

melakukan 3 aspek yang 

diamati  
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1
43
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1
4
4
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

PENERAPAN MODEL INKUIRI TERBIMBING DITINJAU DARI 

PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMPUAN KERJA ILMIAH SISWA 

PADA MATERI TEKANAN 

 

A. Tujuan wawancara 

Menginvestigasi karakteristik model inkuiri terbimbing ditinjau dari 

pemahaman konsep dan kemampuan kerja ilmiah siswa pada materi tekanan 

saat pelajaran hingga praktikum berlangsung serta hasil tes pemahaman 

konsep. 

B. Metode wawancara: 

Wawancara yang digunakan adalah wawancata tak terstruktur dengan 

ketentuan: 

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan kondisi 

pemecahan masalah yang dilakukan siswa  

2. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama tetapi memuat pokok dari 

tujuan wawancara 

3. Apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, siswa 

akan diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti 

persoalan. 

C. Pelaksanaan 

Pelaksanaan wawancara dilakukan diluar jam pelajaran dengan dipliih siswa 

berdasarkan kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah. 

 

Variabel Kisi-Kisi Pertanyaan 

Respon siswa 

terhadap 

pembelajaran 

dengan model 

inkuiri terbimbing 

 

Apakah kamu senang belajar IPA khusunya Fisika materi 

Tekanan dengan kegiatan praktikum? 

Jelaskan pendapatmu! 

 

Apakah pembelajaran ini menarik menurutmu ? jelaskan 

pendapatmu! 
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 Kegiatan apa saja yang kamu lakukan saat praktikum? 

Dapatkah kamu menjelaskannya 

Apakah kamu terlatih bekerja ilmiah melalui praktikum 

yang telah dilakukan? Berikan alasanmu! 

Apakah melalui model inkuiri terbimbing kalian lebih 

tertantang untuk menguji hipotesis kalian melalui percobaan 

? 

Kemampuan kerja 

ilmiah yang 

muncul 

Kemampuan apa saja yang dapat kamu kembangkan melalui 

pembelajaran seperti ini? 

Dengan pembelajaran seperti ini, apakah kamu menjadi 

tidak malu bertanya dan tertantang membuat pertanyaan?  

Apa yang paling tidak kamu bisa dalam melakukan kegiatan 

kerja ilmiah dalam praktikum? 

Apakah kamu mengalami kesulitan dalam merancang 

sebuah percobaan? Berikan alasanmu! 

Apakah dengan kegiatan praktikum, dapat membuat kamu 

dengan temanmu kompak dan bekerja sama dalam 

pemecahan sebuah masalah? 

Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menganalisis 

data? berikan alasanmu 

Bagaimana cara kamu dan kelompokmu dalam 

menyimpulkan sebuah percobaan  

Pemahaman 

konsep siswa 

Kesulitan apa yang kamu temui saat menyelesaikan soal 

tekanan? 

Apakah materi tekanan sulit bagimu? Dimana yang 

menurutmu sulit? 

Darimana kamu mendapatkan rumus tersebut? 

Apakah kamu dapat mencontohkan aplikasi dari materi 

tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan 

Apa pengertian dari tekanan? 

Apa yang mempengaruhi tekanan? 

Apa yang dapat kamu simpulkan dari pengetahuanmu 

mengenai tekanan ? 
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Lampiran 13 
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KISI-KISI SOAL PEMAHAMAN KONSEP MATERI TEKANAN KELAS VIII 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 10 Tegal 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Waktu   : 80 menit 

Standar Kompetensi : Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

Kompeensi Dasar : Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

Materi Pokok  : Tekanan 

Bentuk Soal  : Uraian 

Konsep  Indikator Aspek No  Soal Jawaban Rubrik 

Tekanan 

Zat Padat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan 

hubungan 

antara gaya, 

tekanan, dan 

luas daerah 

yang dikenai 

gaya 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretasi 

 

 

 

 

 

1 Apa yang dimaksud dengan 

tekanan?  

 

Tekanan merupakan gaya 

yang bekerja pada suatu 

benda tiap satuan luas benda 

tersebut 

3. siswa mendefinisikan 

dengan lengkap.  

2. siswa mampu 

mendefinisi kan namun 

kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

mendefinisikan.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Membandi

ngkan 

 

 

2 Manakah tekanan yang lebih 

besar, antara orang yang 

menggunakan sepatu hak 

tinggi dan orang yang 

menggunkan sepatu flat ketika 

Tekanan yang lebih besar 

adalah orang yang 

menggunakan sepatu hak 

tinggi, karena besar tekanan 

hak sepatu dipengaruhi oleh 

3. siswa mendefinisikan 

dengan lengkap.  

2. siswa mampu 

mendefinisi kan namun 

kurang lengkap  

L
am

p
iran

 1
4

 
1
5
1
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berjalan? Jelaskan! permukaan bidang 

tekan.sepatu hak tinggi 

memiliki permukaan bidang 

tekan yang kecil, sehingga 

tekanan yang dihasilkan 

semakin besar 

1. siswa tidak mampu 

mendefinisikan.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Mencontoh

kan 

 

3 Sebutkan contoh tekanan pada 

zat padat dalam kehidupan 

sehari-hari! 

 

Contohnya adalah pisau yang 

tajam lebih mudah digunakan 

untuk memotong daripada 

pisau yang tumpul 

3. siswa mendefinisikan 

dengan lengkap.  

2. siswa mampu 

mendefinisi kan namun 

kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

mendefinisikan.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Mengklarif

ikasikan 

4 Manakah besaran dibawah ini 

yang mempengaruhi tekanan 

zat padat? 

Gaya 

Kedalaman 

Luas permukaan 

Massa jenis 

Besaran yang mempengaruhi 

tekanan zat padat adalah gaya 

dan luas permukaan.  

  
 

 
 dimana tekanan 

berbanding lurus dengan 

besarnya gaya yang dilakukan 

dan berbanding terbalik 

dengan luas permukaan 

bidang tekan 

3.Siswa menyebutkan 2 

besaran dengan tepat  

2. siswa menyebutkan 

lebih dari 2 besaran namun 

kurang tepat  

1. siswa menyebutkan 1 

besaran 

0. siswa tidak menjawab  

Inferensi 

 

5 Dua buah balok A dan B 

dengan massa 10 kg dijatuhkan 

ke tanah dari ketinggian 10 m 

dengan kecepatan 20 

Diketahui :  

g= 10 m/   

m balok a = 5 kg 

m balok b = 10 kg 

7. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan 

benar serta rumus, 

1
5
2
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m/s.Balok manakah yang 

memberikan tekanan paling 

besar pada permukaan tanah ? 

(g = 10    ⁄ ) 

 

 

p (a) = 5 cm, l (a) = 2 cm,t (a) 

= 3 cm  

p (b) = 5 cm, l (b) = 5 cm, t 

(b) = 3 cm 

Ditanyakan : balok mana 

yang memberikan tekanan 

lebih besar ? 

Jawab: 

Balok (a)  

A= p x l  

   = 5 x 2 =10    

             
Gaya berat balok (a) 

     

                  

      
Tekanan balok (a) 

  
 

 
 

 
   

         
         

Balok (b) 

A= p x l 

   = 5 x 5 = 25    

             
Gaya berat balok (a) 

     

perhitungan dan hasil 

benar 

5. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan 

benar serta rumus, 

perhitungan tetapi hasilnya 

salah 

3. menjawab dengan tidak 

ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun 

rumus, perhitungan dan 

hasil benar, atau menjawab 

dengan runtutan diketahui, 

ditanya, dijawab dengan 

benar serta rumus benar 

namun dalam perhitungan 

salah 

1. menjawab tapi salah     

1
5
3
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  (         
 

  
) 

      
Tekanan balok (a) 

  
 

 
 

 
   

         
        

Balok yang memberikan 

tekanan lebih besar adalah 

balok (a) 

Menggener

alisasikan 

 

6 Mengapa jika diberikan gaya, 

luas permukaan benda yang 

lebih kecil akan memberikan 

tekanan yang lebih besar 

dibanding dengan luas 

permukaan benda yang lebih 

besar? 

Karena luas permukaan benda 

yang lebih kecil akan 

memberikan gaya yang besar 

terhadap tekanan. Mengingat 

kembali bahwa tekanan 

berbanding lurus dengan 

gaya, dan berbanding terbalik 

dengan luas permukaan. 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Menjelask

an 

7 Sepatu orang yang berolahraga 

sepakbola berbeda dengan 

seorang atlet lain. Sepatu 

pesepakbola memiliki tonjolan-

tonjolan dibagian bawah 

sepatunya, sedangkan sepatu 

pelari tidak ada tonjolannya. 

Jelaskan, mengapa sepatu 

pesepakbola harus ada 

Sepatu pesepakbola memikiki 

tonjolan berguna 

untuk memperbesar tekanan, 

sehingga dapat 

berdiri dengan tebih kokoh 

dan tidak mudah 

terpeleset saat hujan. 

Sedangkan sepatu pelari 

tidak ada tonjolannya 

3. siswa menjelaskan 

dengan lengkap.  

2. siswa mampu 

menjelaskan kan namun 

kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjelaskan.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

1
5
4
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tonjolannya, sedangkan sepatu 

pelari tidak ada ? hubungkan 

dengan materi tekanan!   

bertujuan agar 

mempermudah saat lari. 

Tekanan 

zat cair 

 

 

 

 

 Memahami 

hubungan 

kedalaman, 

massa jenis 

dan tekanan 

dalam zat 

cair 

 

 Mengaplika

sikan 

prinsip 

bejana 

berhubunga

n dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

 Mendeskrip

sikan 

hukum 

Pascal dan 

Hukum 

Archimedes 

Interpretasi 

 

 

 

 

1 Tekanan hidrostatika adalah 

..... 

 

Tekanan zat cair yang hanya 

disebabkan oleh beratnya 

sendiri.  

 

3. siswa mendefinisikan 

dengan lengkap.  

2. siswa mampu 

mendefinisi kan namun 

kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

mendefinisikan.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Membandi

ngkan 

 

 

2 Sebuah kapal mengangkut 

puluhan besi beton 

menyeberang dari pulau 

kalimantan menuju pulau 

jawa. Meskipun kapal tersebut 

mengangkut beban yang berat 

tetapi kapal tersebut tidak 

tenggelam. mengapa hal 

tersebut dapat terjadi? 

Karena kapal tersebut 

mengapung. Kondisi benda 

yang mengapung terjadi 

apabila                
 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Mencontoh

kan 

 

3 Apa prinsip dari alat semprot 

obat nyamuk diatas? 

 

Sifat dari obat nyamuk 

tersebut adalah tekanan zat 

cair mempunyai nilai yang 

sama ke segala arah. 

Pancaran zat cair yang keluar 

dari ujung alat semprot obat 

nyamuk menunjukkan salah 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

1
5
5
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melalui 

percobaan 

sederhana 

serta 

penerapanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

 

 Menunjukka

n beberapa 

produk 

teknologi 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

sehubungan 

dengan 

konsep 

benda 

terapung, 

melayang 

dan 

tenggelam 

 

satu sifat zat cair yang berada 

diruang tertutup. Salah satu 

sifat itu sesuai dengan hukum 

pascal 

jawaban 

Mengklasif

ikasikan 

4 

 

Perhatikan table berikut: 

No 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 (g/

     
 

2 

3 

4 

5 

6 

V 

(    
 

2 

3 

4 

5 

6 

g(m/

    

 

10 

10 

10 

10 

10 

 

Dari tabel di atas, urutan benda 

yang memiliki gaya apung 

terbesar hingga terkecil adalah 

...  

 

Diketahui :  

 1= 2 ;  2= 3 ;  3 =4 ;  4= 5 

;  5= 6 

V1= 2 ; V2= 3 ; V3=4 ; V4= 

5 ; V5= 6. 

Ditanyakan: 

 Kelompokkan benda yang 

memiliki gaya apung terbesar 

sampai terkecil 

Gaya apung         
                         

                        

                       

                       

                       

Urutan gaya apung terbesar 

sampai terkecil adalah benda 

5-4-3-2-1 

7. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab, dan urutan 

benar 

5. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun 

urutan salah 

3. menjawab dengan tidak 

ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun 

urutan benar 

1. menjawab tapi salah     

Inferensi 

 

5 Perhatikan gambar dibawah 

ini! 

 

 

 

 

Gambar d. Karena tekanan 

zat cair dipengaruhi oleh 

kedalaman. Semakin dalam 

airnya, tekanan zat cair makin 

besar. Oleh karena itu, lubang 

paling bawah akan 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

1
5
6
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Sebuah tabung diisi penuh 

dengan air. Jika diberi tiga 

lubang, gambar manakah yang 

benar? Jelaskan alasanmu! 

 

memancarkan air paling jauh 

karena memiliki daya pancar 

yang paling besar. 

 

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Menggener

alisasikan 

 

6 Sebuah dongkrak mempunyai 

perbandingan luas penampang 

besar dan kecil 2:1. Jika 

penampang besar diberi beban 

4000 N, tentukan gaya pada 

penampang kecil! 

 

Diketahui : 

           

           

Ditanya :      

Jawab : 
  

  
  

  

  
 

    

 
  

  

 
 

Maka gaya penampang kecil 

2000N 

 

7. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab, dan urutan 

benar 

5. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun 

urutan salah 

3. menjawab dengan tidak 

ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun 

urutan benar 

1. menjawab tapi salah     

Menjelask

an 

7 Berdasarkan hukum 

archimedes, ada tiga 

kedudukan benda didalam air 

yaitu terapung, melayang, dan 

tenggelam. Perbedaan 

1. Terapung, sebuah benda 

dikatakan 

terapung apabila gaya ke atas 

(gaya 

Archimedes) lebih besar dari 

7. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan 

benar serta rumus, 

perhitungan dan hasil 

1
5
7
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kedudukan ini akibat adanya 

gaya apung air (gaya 

archimedes). 

Jelaskanlah sebuah benda 

dikatakan terapung, melayang, 

dan tenggelam! 

gaya berat 

benda tersebut. (Fa > W ) 

2. Melayang, sebuah benda 

dikatakan 

melayang apabila, gaya ke 

atas (gaya 

Archimedes) sama dengan 

gaya berat 

benda tersebut (Fa = W) 

3. Tenggelam, sebuah benda 

dikatakan 

tenggalam apabila gaya 

keatas (gaya 

Archimedes) lebih kecil dari 

gaya berat 

benda tersebut. (Fa < W) 

benar 

5. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan 

benar serta rumus, 

perhitungan tetapi hasilnya 

salah 

3. menjawab dengan tidak 

ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun 

rumus, perhitungan dan 

hasil benar, atau menjawab 

dengan runtutan diketahui, 

ditanya, dijawab dengan 

benar serta rumus benar 

namun dalam perhitungan 

salah 

1. menjawab tapi salah     

Tekanan 

zat  

Gas 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentif

ikasi prinsip 

tekanan 

udara dalam 

peristiwa 

sehari-hari 

dengan 

cermat 

 

Interpretasi 

 

1 

 

Apa fungsi dari alat barometer? Fungsinya adalah untuk 

mengukur tekanan udara luar. 

3. siswa mendefinisikan 

dengan lengkap.  

2. siswa mampu 

mendefinisi kan namun 

kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

mendefinisikan.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Membandi 2 Perhatikan gambar barometer Diketahui : 7. menjawab dengan 

1
5
8
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ngkan 

 

 

 

 

 

 

berikut ketika berada di suatu 

tempat! 

 
Apabila massa jenis udara 1,2 

kg/   dan massa jenis raksa 

13.600 kg/  , maka 

ketinggian tempat tersebut 

adalah .... m 

           

       kg/   

              kg/   

Ditanya : h 

Jawab : 

                

                

 

 
(       

  

  
)              

        
 

          
 

 

 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan 

benar serta rumus, 

perhitungan dan hasil 

benar 

5. menjawab dengan 

runtutan diketahui, 

ditanya, jawab dengan 

benar serta rumus, 

perhitungan tetapi hasilnya 

salah 

3. menjawab dengan tidak 

ada runtutan diketahui, 

ditanya, jawab namun 

rumus, perhitungan dan 

hasil benar, atau menjawab 

dengan runtutan diketahui, 

ditanya, dijawab dengan 

benar serta rumus benar 

namun dalam perhitungan 

salah 

1. menjawab tapi salah     

Mencontoh

kan 

 

3 Sebutkan aplikasi dari konsep 

tekanan pada udara dalam 

kehidupan sehari-hari minimal 

3!  

  

Contoh tekanan udara adalah 

pesawat terbang, balon udara, 

balon yang ditiup 

1. menyebutkan tiga 

contoh dengan benar 

2. menyebutkan 2 contoh 

dengan benar 

1. menyebutkan hanya satu 

contoh saja 

1
5
9
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0. menjawab tapi salah 

mengklarif

ikasikan 

4 Ketika memasak air, di 

pegunungan akan lebih cepat 

mendidih dibandingkan 

memasak air di pantai. Hal ini 

disebabkan tekanan udara di 

pegunungan lebih rendah 

daripada di pantai.apakah 

kamu setuju dengan pernyataan 

tersebut? 

Iya. Karena semakin tinggi 

tempat maka tekanan 

udaranya akan semakin 

rendah, sehingga memasak 

air dipegunungan akan lebih 

cepat menddih.  

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Inferensi 

 

5 Evangelista Torricelli dalam 

percobaana menyimpulkan 

bahwa setiap kenaikan 

10 m dari permukaan laut, 

tekanan udara akan turun 

sebesar 1mmHg. Sehingga 

menetapkan bahwa tekanan di 

daerah pantai adalah 1 atm 

yang setara 76cmHg. 

Tuliskan persamaan matematis 

yang disimpulkan Torricelli 

dari 

percobaannya! 

Jawab: 

  
    

   
          

keterangan: 

h = ketinggian tempat (meter) 

x = tekanan udara di posisi h 

(cmHg) 

persamaan diatas 

menunjukkan bahwa 

semakin tinggi suatu tempat, 

tekanan 

udaranya semakin rendah. 

dengan asumsi, 

setiap kenaikan 10 m maka 

tekanan udaraturun 1 mmHg 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Menggener

alisasikan 

 

6 Seorang pendaki melakukan 

pendakian gunung salak. Rute 

pendakian yang dilaui pendaki 

Tekanan udara yang oaling 

kecil adalah pada pos 4 

karena semakin tinggi posisi 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap dan benar.  

2. siswa mampu 

1
6
0
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tersebut dari pos 1 hingga pos 

4 digambarkan seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

Dari keempat pos tersebut yang 

memiliki tekanan udara paling 

kecil adalah pos? Mengapa? 

suatu tempat maka tekanan 

udara di tempat tersebut 

semakin kecil, dengan 

demikian pos 4 memiliki 

tekanan udara paling kecil. 

menjawabnamun kurang 

lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Menjelask

an 

7 Bagaimana pesawat dapat 

terbang diangkasa? 

 

Pesawat dapat terbang ke 

angkasa karena terdapat 

perbedaan tekanan udara pada 

sayapnya sehingga 

menghasilkan gaya yang 

tegak lurus dengan arah aliran 

udara. 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Penerapan 

dalam 

kehidupan 

sehari-

hari 

 

 

 

 

Mengaplikasik

an konsep 

tekanan benda 

padat, cair, 

dan gas pada 

peristiwa alam 

yang relevan 

(dalam 

penyelesaian 

Interpretasi 

 

1 Prinsip apakah yang digunakan 

sebagai acuan untuk membuat 

bendungan yang baik? 

Pembuatan bendungan 

menggunakan prinsip tekanan 

hidrostatis, dimana tekanan 

dipengaruh dengan 

ketinggan/ kedalaman. 

Semakin dalam maka tekanan 

akan semakin besar. sehingga 

pada bendungan bagian dasar 

dibuat semakin tebal  

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

1
6
1
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masalah 

sehari- hari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dindingnya, untuk menopang 

tekanan yang besar agar tidak 

bocor.  

Membandi

ngkan 

 

 

 

 

 

 

2 Mengapa paku yang kecil 

tenggelam di dalam air 

sedangkan kapal laut yang 

besar dapat terapung? 

Jelaskan! 

Karena paku terbuat dari besi, 

berat jenis besi lebih besar 

dari pada air. Faktor 

berikutnya karena paku 

memiliki luas permukaan 

yang runcing, sehingga 

permukaan paku tidak dapat 

menahan berat paku. 

Sedangkan kapal tidak 

tenggelam, karena memiliki 

penampang yang lebar dan 

mampu menahan tekanan 

bobot kapal 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Mencontoh

kan 

 

3 Mengapa lubang kuras bak sir 

dipasang dibagian dasar bak? 

Supaya alirannya deras 

karena semakin dalam jarak 

lubang dengan permukaan 

bak maka tekanan semakin 

besar sehingga aliran semakin 

lancar dan dapat membawa 

kotoran dalam bak.  

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Mengklarif

ikasikan 

4 Apakah semakin besar volume 

udara yang dipindahkan balon 

udara akan mempengaruhi 

besar gaya ke atas dari udara 

Ya. karena balon udara dapat 

terbang apabila diberikan 

sebuah udara panas agar gaya 

keatas sama dengan berat 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1
6
2
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terhadap balon? Ya/tidak? 

Jelaskan! 

balon 1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Inferensi 

 

5 Penyelam yang menyelam 

sangat dalam telinganya akan 

merasa sakit, sedangkan 

dikolam renang saat kita 

menyelam, telinga kita tidak 

apa-apa. Mengapa hal tersebut 

dapat terjadi? 

Karena semakin kedalam, 

tekanannya semakin besar, 

dan semakin banyak air yang 

berada di atas permukaan 

tubuhnya sehingga semakin 

besar tekanan hidrostatik 

yang dialaminya. 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Menggener

alisasikan 

 

6 Mengapa anda lebih mudah 

mengapung di permukaan air 

laut dar pada permukaan air 

sungai?  

 

 

 

 

 

 

Karena massa jenis ar laut 

(kandungan garam yang 

banyak dalam laut) lebih 

besar dari pada massa jenis 

air sungai. Ketika massa jenis 

air lebih besar dari massa 

jenis benda, maka benda 

tersebut akan mengapung. 

Sehingga  

akan mudah mengapung di 

air laut, karena massa 

jenisnya yang lebh besar, 

dikarenakan kandungan 

garamnya.  

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

Menjelask

an 

7 Mesin pengangkat mobil 

hidrolik yang banyak 

Prinsip kerja dari mesin 

pengangkat mobil: 

3. siswa menjawab dengan 

lengkap.  

1
6
3
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digunakan pada tempat 

pencucian mobil, merupakan 

salat satu alat yang 

menerapkan hukum Pascal. 

Gambar dibawah ini 

merupakan skema dari mesin 

pengangkat hidrolik. 

 

 

 

 

Bagaimana prinsip kerja dari 

mesin pengangkat mobil 

tersebut? Jelaskan dengan 

mengamati gambar diatas! 

1. Mobil terletak pada posisi 

F2 

2. Jika mobil akan diangkat, 

maka pada bagian F1 

diberikan gaya, sehingga 

cairan/minyak pada pipa kecil 

mendesakke pipa besar, 

karena sifat fluida di ruang 

tertutup adalah memberikan 

tekanan ke segala arah 

dengan sama besar. 

3.Desakan dari cairan/minyak 

menimbulkan gaya ke atas 

pada F2, sehingga mobil 

dapat terangkat. 

2. siswa mampu menjawab 

kan namun kurang lengkap  

1. siswa tidak mampu 

menjawab.  

0. siswa tidak memberikan 

jawaban 

1
6
4
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3 cm 

5 cm 

       (a) 

 

2 cm 

Lampiran 15 

TES PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

a. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti 

b. Tuliskan jawaban secara rinci pada lembar jawaban . 

c. Berdoa sebelum mengerjakan soal dan kerjakanlah dengan jujur! 

 

1. Apa yang dimaksud dengan tekanan?  

2. Manakah tekanan yang lebih besar, antara orang yang menggunakan 

sepatu hak tinggi dan orang yang menggunkan sepatu flat ketika berjalan? 

Jelaskan! 

3. Sebutkan contoh tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari! 

4. Manakah besaran dibawah ini yang mempengaruhi tekanan zat padat? 

 Gaya 

 Kedalaman 

 Luas permukaan 

 Massa jenis  

5. Dua buah balok A dan B dengan massa 10 kg dijatuhkan ke tanah.Balok 

manakah yang memberikan tekanan paling besar pada permukaan tanah ? 

(g = 10    ⁄ ) 

 

 

 

 

 

 

Materi    : Tekanan 

Kelas    : VIII 

Alokasi Waktu  : 80 Menit 

5 cm 

3 cm 

5 cm 

(b) 
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6. Mengapa jika diberikan gaya, luas permukaan benda yang lebih kecil akan 

memberikan tekanan yang lebih besar dibanding dengan luas permukaan 

benda yang lebih besar? 

7. Sepatu orang yang berolahraga sepakbola memiliki pool atau tonjolan 

pada bawah sepatunya. Pool tersebut dibuat dengan luas permukaan yang 

kecil dan merata pada setiap sisinya. Bagaimana jika pool tersebut diganti 

dengan luas permukaannya yang lebar dan hanya ada dua pool ? 

hubungkan dengan materi tekanan!   

8. Apa tekanan hidrostatika itu ? nyatakan dengan kalimatmu sendiri! 

9. Sebuah dongkrak mempunyai perbandingan luas penampang besar dan 

kecil 2:1. Jika penampang besar diberi beban 4000 N, tentukan gaya pada 

penampang kecil! 

 

10.  

 

Apa prinsip dari alat semprot obat nyamuk diatas?  

11. Perhatikan table berikut: 

No 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  

(g/     
2 

3 

4 

5 

6 

V 

(    
2 

3 

4 

5 

6 

g 

(m/    

10 

10 

10 

10 

10 

Dari tabel di atas, urutan benda yang memiliki gaya apung terbesar hingga 

terkecil adalah ...  

12. Sebuah kapal mengangkut puluhan besi beton menyeberang dari pulau 

kalimantan menuju pulau jawa. Meskipun kapal tersebut mengangkut 

beban yang berat tetapi kapal tersebut tidak tenggelam. mengapa hal 

tersebut dapat terjadi? 

13. Perhatikan gambar berikut! 
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Sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika diberi tiga lubang, gambar 

manakah yang benar? Jelaskan alasanmu! 

14. Berdasarkan hukum archimedes, ada tiga kedudukan benda didalam air 

yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Perbedaan kedudukan ini akibat 

adanya gaya apung air (gaya archimedes). Jelaskanlah sebuah benda 

dikatakan terapung, melayang, dan tenggelam! 

15. Apa fungsi dari alat barometer? 

16. Perhatikan gambar barometer berikut ketika berada di suatu tempat! 

 

Apabila massa jenis udara 1,2 kg/   dan massa jenis raksa 13.600 kg/  , 

maka ketinggian tempat tersebut adalah .... m 

17. Sebutkan aplikasi dari konsep tekanan pada udara dalam kehidupan sehari-

hari!  

18. Ketika memasak air, di pegunungan akan lebih cepat mendidih 

dibandingkan memasak air di pantai. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

Jelaskan! 

19. Evangelista Torricelli dalam percobaana menyimpulkan bahwa setiap 

kenaikan10 m dari permukaan laut, tekanan udara akan turun sebesar 

1mmHg. Sehinggamenetapkan bahwa tekanan di daerah pantai adalah 1 

atm yang setara 76cmHg. Tuliskan persamaan matematis yang 

disimpulkan Torricelli dari percobaannya! 

20. Seorang pendaki melakukan pendakian gunung salak. Rute pendakian 

yang dilaui pendaki tersebut dari pos 1 hingga pos 4 digambarkan seperti 

berikut! 
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Dari keempat pos tersebut yang memiliki tekanan udara paling kecil 

adalah pos? Mengapa? 

21. Bagaimana pesawat dapat terbang diangkasa? 

22. Prinsip apakah yang digunakan sebagai acuan untuk membuat bendungan 

yang baik? 

23. Mengapa paku yang kecil tenggelam di dalam air sedangkan kapal laut 

yang besar dapat terapung? Jelaskan! 

24. Mengapa lubang kuras bak air dipasang dibagian dasar bak? 

25. Apakah semakin besar volume udara yang dipindahkan balon udara akan 

mempengaruhi besar gaya ke atas dari udara terhadap balon? Ya/tidak? 

Jelaskan! 

26. Penyelam yang menyelam dilautan yang sangat dalam telinganya akan 

merasa sakit sedangkan dikolam renang saat kita menyelam telinga kita 

tidak apa-apa. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

27. Mengapa anda lebih mudah mengapung di permukaan air laut dar pada 

permukaan air sungai?  

28. Mesin pengangkat mobil hidrolik yang banyak digunakan pada tempat 

pencucian mobil, merupakan salat satu alat yang menerapkan hukum 

Pascal. Gambar dibawah ini merupakan skema dari mesin pengangkat 

hidrolik. 

 

Bagaimana prinsip kerja dari mesin pengangkat mobil tersebut? Jelaskan 

dengan mengamati gambar diatas! 
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Lampiran 16 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Mengetahui hubungan luas permukaan dan gaya terhadap tekanan 

 

Bacalah dengan cermat teks 1 dibawah ini! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Standar kompetensi 

Kompetensi dasar 

Tujuan 

Bebek adalah hewan unggas yang sering mencari makan di tempat yang 

berlumpur. Akan tetapi, bebek tidak pernah mengalami kesulitan saat 

berjalan di tempat yang berlumpur tersebut. Hal tersebut dikarenakan kaki 

bebek berselaput. Berbeda dengan kaki ayam yang tidak berselaput. Jejak 

kaki ayam akan lebih dalam daripada jejak kaki bebek, padahal besar 

keduanya tidak jauh berbeda. Pada peristiwa ini, faktor apakah yang 

menyebabkan perbedaan kedalaman jejak tersebut? 

 

 

Teks 1 
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 Untuk mengetahui lebih dalam mari kita lakukan kegiatan praktikum 

AYO PRAKTIKUM ! ! ! 

Lakukan praktikum sesuai bimbingan guru  

 

   

1. Pada peristiwa dalam teks 1, apakah berkaitan dengan tekanan? Jelaskan! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tekanan? 

Jawab : ........................................................................................... 

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

3. Apakah besar tekanan yang ditimbulkan oleh suatu benda dalam suatu luas 

permukaan dipengaruhi oleh gaya yang diberikan? Jelaskan! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

1. Berdasarkan teks 1, apa yang menyebabkan jejak kaki ayam lebih dalam 

daripada jejak kaki bebek? Jelaskan! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

2. Jika pada teks 1, diganti dengan kaki gajah dan kaki kambing, manakah 

yang memberikan jejak paling dalam? Jelaskan 

Jawab : ........................................................................................... 

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

Pertanyaan Prediksi 

Pertanyaan Hipotesis 
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LAPORAN 

PRAKTIKUM 

1 

Mengetahui hubungan luas permukaan dan gaya terhadap tekanan 

B. Alat dan Bahan : 

1. Plastisin       3. Paku payung  

2. Balok kayu 3 buah dengan berat berbeda   4.penggaris 

 

 

C. Langkah Kerja 

Uraian langkah kerja 

Kegiatan 1: 

1.  .............................................................................................................  

2.  .............................................................................................................  

3.  .............................................................................................................  

4.  .............................................................................................................  

5.  .............................................................................................................  

6.  .............................................................................................................  

Kegiatan 2 : 

1.  .............................................................................................................  

2.  .............................................................................................................  

3.  .............................................................................................................  

4.  .............................................................................................................  

5.  .............................................................................................................  

6.  .............................................................................................................  

 

A. Tujuan  



172 
 

 
 

kegiatan 1  

No Beban (kg) Gaya (N) Posisi Paku  

(runcing di bawah) 

Kedalaman 

(m) 

     

     

     

 

Kegiatan 2  

No Beban (kg) Gaya (N) Posisi Paku  

(tumpul dibawah) 

Kedalaman 

(m) 

     

     

     

 

 

 

 

1. Paku yang berujung runcing mempunyai luas penampang (A) 

...................... (lebih kecil / lebih besar) dari pada paku yang ujungnya 

tumpul. 

2. Untuk massa beban yang sama, lebih dalam manakah paku yang 

menancap untuk posisi paku runcing dibawah dan posisi paku tumpul 

dibawah ? 

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

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

3. Dari tekanan nomer 2, Tekanan (P) ..................... (sebanding/berbanding 

terbalik) dengan luas permukaan (A).  

Sehingga dapat dituliskan secara matematis : 

P  

4. Semakin berat massa beban yang diberikan maka gaya yang menekan 

semakin .............. 

5. Untuk posisi yang sama (ujung yang dibawah sama), lebih dalam manakah 

paku yang menancap ketika diberi beban balok 1 dengan balok 3? 

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

D. Data Pengamatan 

E. Analisa 
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........................................................................................................................ 

6. Dari pertanyaan nomer 5, Tekanan (P) ..................... 

(sebanding/berbanding terbalik) dengan besarnya gaya (F) yang diberikan. 

Sehingga dapat dituliskan secara matematis P .......... 

7. Dari pertanyaan no 3 dan 6 maka dapat dituliskan secara matematis bahwa 

tekanan (p) = 

8. Satuan untuk tekanan (p) adalah .................. 

9. Berdasarkan percobaan diketahui bahwa tekanan dipengaruhi oleh 

.................... dan ........................... 

10. Untuk mendapatkan tekanan yang besar maka kita dapat .................... 

(memperbesar/ memperkecil) gaya (F) dan 

........................(memperbesar/memperkecil) luas penampang (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Kesimpulan 

Sesuaikan simpulan yang kalian buat dengan tujuan percobaan!  

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

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................  
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5.Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

5.5 Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

1. Memahami hubungan kedalaman,massa jenis dan tekanan dalam zat 

cair. 

2.  Menerapkan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari – hari.  

 

Bacalah teks 2 dibawah ini dengan cermat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

Standar kompetensi 

Kompetensi dasar 

Tujuan 

 

Andi dan teman-temannya sedang berlibur di pulau karimun jawa. 

Rencananya mereka akan menyelam untuk melihat keindahan laut 

karimun jawa. Tetapi, ketika mereka menyelam semakin dalam 

telinga mereka terasa sakit. Berbeda ketika mereka menyelam 

dikolam renang tidak terasa sakit.  

 

Ketika kita membeli bak air mandi, akan ada sebuah lubang kecil 

didasar bak. Yang berguna untuk membuang air saat kita menguras 

bak mandi. Mengapa lubang tersebut berada dibawah ? 

Teks 2 
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Untuk mengetahui lebih dalam mari kita lakukan kegiatan praktikum 

AYO PRAKTIKUM ! ! ! 

Lakukan praktikum sesuai bimbingan guru  

 

 

 

1. Berdasarkan teks 2, apakah ada kaitannya dengan tekanan? Tekanan apakah 

yang mempengaruhi kedua kasus tersebut? 

Jawab : .................................................................................................... 

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

2. 𝑃   𝜌𝑔  persamaan apakah rumus disamping? Apakah kamu dapat 

menjelaskan dari mana rumus tersebut diperoleh? 

 Jawab : .............................................................................................................  

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

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

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada teks 2? 

Jawab :  ............................................................................................................. 

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

Pertanyaan Prediksi 

 

1. Mengapa penyelam yang menyelam sangat dalam telinganya akan merasa 

sakit? jelaskan! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

2. Mengapa lubang bak air di pasang dibawah bak? 

Jawab : ........................................................................................... 

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

Pertanyaan Hipotesis 
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A. Tujuan  

1. Memahami hubungan kedalaman,massa jenis dan tekanan dalam zat cair. 

2. Menerapkan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari – hari. 

 

B. Alat dan Bahan : 

Kegiatan 1 : 

 Wadah bening (tembus pandang) yang telah diberi lubang berbeda 

ketinggiannya 

 Air 

 minyak 

Kegiatan 2 : 

 gelas ukur 

 air, minyak 

 bejana berhubungan 

Kegiatan 1 : 

 
Kegiatan 2: 
1. Siapkan sebuah gelas ukur, bejana berhubungan 

2. Isikan air kedalam gelas gelas ukur, dan bejana berhubungan melalui salah satu mulut 

bejana! 

3. Letakkan gelas ukur, bejana berhubungan, tersebut pada tempat mendatar. Amati 

permukaan air di tiap-tiap bejana! 

4. Miringkan posisi gelas ukur, bejana berhubungan dan amati permukaan air di tiap-tiap 

bejana! 

5.  Lakukan no 1-4 gantilah dengan minyak.! 

6. Isilah gelas ukur dan bejana dengan air dan minyak. 

7. Salah satu mulut bejana disumbat kemudian diisi dengan air melaui mulut bejana 

yang lain 

C. Langkah Kerja 

LAPORAN 

PRAKTIKUM 

2 
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Kegiatan 1 : 

No Jenis 

cairan 

Jarak lubang dari 

permukaan cairan  

(cm) 

Jarak pancaran cairan 

(cm) 

Tekanan hidrostatis  

pada tiap-tiap lubang 

(N/    
     

     

     

     

     

     

 

Kegiatan 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Data Pengamatan 

Uraian langkah kerja 

Kegiatan 1 : 

1.  ......................................................................................................... 

2.  ......................................................................................................... 

3.  ......................................................................................................... 

4.  ......................................................................................................... 

5.  ......................................................................................................... 

6.  ......................................................................................................... 

Kegiatan 2 : 

1.  ......................................................................................................... 

2.  ......................................................................................................... 

3.  ......................................................................................................... 

4.  ......................................................................................................... 

5.  ......................................................................................................... 

6.  ......................................................................................................... 

7.  
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1. Ketika kamu mengamati pancaran air dan minyak yang keluar dari lubang 

apa yang terjadi pada jarak pancaran tiap-tiap jenis cairan tersebut ?........... 

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

2. Bagaimanakah hubungan jarak lubang dari permukaan air dengan jarak 

pancaran? ....................................................................................................... 

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

3. Apakah yang mempengaruhi jarak pancaran air dan minyak? 

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

4. Lubang manakah yang memiliki jarak pancaran terjauh ? .............. 

dikarenakan tekanannya semakin .................. (besar/ kecil)  

5. Dari pertanyaan nomer 4 , tekanan (p) ..................... 

(sebanding/berbanding terbalik) dengan kedalaman (h). Sehingga dapat 

dituliskan secara matematis P   .................. 

6. Dari hasil percobaan antara air dan minyak manakah yang memiliki 

pancaran terjauh dari permukaan ? .............. karena massa jenis .......... 

lebih ......... (besar/kecil) daripada ............ 

7. Dari pertanyaan no 6, tekanan (p) .............................. 

(sebanding/berbanding terbalik) dengan massa jenis. Sehingga dapat 

dituliskan secara matematis : P   

8. Jadi, setelah kita melakukan percobaan dapt diketahui tekanan hidrostatis 

adalah.............................................................................................................

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

Secara matematis dapat dirumuskan bahwa .................................................. 

9. Bagaimana permukaan air pada tiap-tiap wadah ? ........................................ 

mengapa hal tersebut dapat terjadi? .............................................................. 

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

10. Jika gelas dan bejana berhubungan yang berisi air dimiringkan bagaimana 

permukaan airnya? ......... 

11. Bagaimana permukaan gelas dan bejana berhubungan diisi dengan air dan 

minyak ? ............. karena .............................................................................. 

12. Bagaimana permukaan air ketika salah satu mulut bejana di sumbat? 

................. karena .......................................................................................... 

13. Setelah melakukan percobaan maka apa yang disebut dengan bejana 

berhubungan ? ............................................................................................... 

14. Bejana berhubungan tidak terletak pada satu bidang datar apabila 

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

15. Berdasarkan praktikum yang kalian lakukan, faktor apa saja yang 

mempengaruhi tekanan pada zat cair? .......................................................... 

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

 

 

 

E. Analisa 
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1. Sebutkan  3 faktor yang mempengarihi besar /kecilnya tekanan hidrostatik ! 

2. Pada saat menyelam Risa merasakan adanya tekanan hidrostatis pada 

tubuhnya. Dia mencoba memperkirakan besarnya tekanan tersebut dengan 

mengukur kedalamanya. Jika diketahui kedalaman penyelaman Risa 2 meter, 

masa jenis air 1.000 kg / m
3
 serta konstanta gravitasi di tempat tersebut 10 

N/kg, berapakah tekanan hidrostatis hasil hitung Risa?   

3. Mengapa tembok bendungan atau selokan dibuat tebal pada bagian bawah? 

4. Seorang perawat bermaksud memberikan larutan garam ke tubuh seorang 

pasien dengan infus. Massa jenis larutan 1.000 kg/m
3
 dan tekanan darah 

pasien 2.400 Pa. Berapa tinggi minimum botol infus harus digantung diatas 

lengan pasien sehingga larutan garam tersebut dapat masuk ke dalam tubuh 

pasien? 

( g = 10 m/s
2
 ) 

5. Posisi titik yang mempunyai nilai tekanan hidrostatis terkecil kedua adalah. 

Jelaskan pendapatmu! 

 

 

 

F. Kesimpulan 

Sesuaikan simpulan yang kalian buat dengan tujuan percobaan 

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

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

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

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

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

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

TUGAS 2. TEKANAN ZAT CAIR 
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5.Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

1.5. Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

3.  Mengetahui prinsip hukum pascal dan aplikasinya 

4. Mengetahui prinsip hukum archimedes dan aplikasinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

Standar kompetensi 

Kompetensi dasar 

Tujuan 

 

 

Seorang tukang bangunan menggunakan alat yang bernama 

waterpas (selang khusus) untuk menentukan tingkat kedataran 

dari bangunan yang hendak ia bangun. Kemudian ia bandingkan 

kedua permukaan air yang mengisi kedua ujung selang tersebut, 

agar didapatkan garis lurus antara kedua permukaan air tersebut, 

akan diperoleh bidang datar. 

Tempat pencucian mobil menggunakan pengangkat mobil 

hidrolik yang fungsinya untuk mengangkat mobil sehingga 

memudahkan untuk mencuci mobil. 

Pernahkah kalian berfikir, mengapa kapal yang besar tidak 

tenggelam saat berlayar dilaut? Padahal berat kapal tersebut 

sangat berat. Mengapa demikian? 

Teks 2 
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\ 

 

  

 

 

Untuk mengetahui lebih dalam mari kita lakukan kegiatan praktikum! 

AYO PRAKTIKUM ! ! 

1. Pada peristiwa dalam teks 2, mengapa air dapat dijadikan kesamaan tinggi dari dua 

tempat? Jelaskan! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

2. Bagaimana prinsip kerja dari mesin pengangkat mobil? Jelaskan dengan 

mengamati gambar dibawah ini! 

 

Jawab : ........................................................................................... 

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

3. Mengapa kapal yang besar tidak dapat tenggelam dilaut? Jelaskan! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

1. Prinsip apakah yang digunakan oleh tukang bangunan dalam bacaan teks 2? 

Jawab : ........................................................................................... 

2. Prinsip apakah yang digunakan oleh mesin pengangkat mobil? 

Jawab :........................................................................................... 

3. Prinsip apakah yang terdapat pada kapal tersebut? 

Jawab : ........................................................................................... 

4. Berdasarkan bacaan pada teks 2, gambarkan arah gaya yang bekerja pada mesin 

pengangkat mobil dan arah gaya terapung pada kapal! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

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

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

 

Pertanyaan Prediksi 

Pertanyaan Hipotesis 
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A. Tujuan  

1. Mengidentifikasi Hukum Pascal 

B. Alat dan Bahan : 

1. 2 buah alat suntik mainan dengan ukuran diameter yang berbeda 

2. Selang plastik 50 cm 

3. Air  

4. Beban  

1. Siapkan 2 buah suntikan mainan kecil dan besar, dan selang 

2. Isilah suntikan kecil dan selang dengan air  

3. Pasangkan selang pada kedua ujung dua suntuikan yang berbeda  diameter, 

pastikan tidak ada celah atau lubang. 

4. Letakkan beban pada suntikan dengan diameter yang lebih kecil. Amati yang 

terjadi ! 

5. Letakkan beban pada suntikan yang berdiamter 

 lebih besar. Amati yang terjadi ! 

 

C. Langkah Kerja 

Uraian langkah kerja 

1.  ....................................................................................................................................  

2.  ....................................................................................................................................  

3.  ....................................................................................................................................  

4.  ....................................................................................................................................  

5.  ....................................................................................................................................  

LAPORAN 

PRAKTIKUM 

3 
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1. Bagaimana gaya yang kamu berikan ketika beban diletakkan di pengisap 

besar dan ketika beban diletakkan di pengisap kecil? 

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

2. Apakah ada hubungan antara luas penampang pengisap dengan gaya yang 

diberikan? Jelaskan! ........................................................................................... 

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

3. Berdasarkan pertanyaan no.3 maka   .............. (sama dengan / berbanding 

terbalik ) dengan    

4. Prinsip apakah yang digunakan dalam percobaanmu? ...................................... 

5. Hukum pascal adalah ......................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Data Pengamatan 

E. Analisa 

Deskripsikan bagaimana gaya yang kamu rasakan, saat beban diletakkan 

pada pengisap kecil! Bandingkan dengan gaya yang kamu berikan jika 

beban diletakkan pada pengisap kecil? 
 

F. Kesimpulan 

Sesuaikan simpulan yang kalian buat dengan tujuan percobaan dan cara 

matematisnya. 

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

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

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

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

 ............................................................................................................  
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A. Tujuan  

1. Mengidentifikasi gaya ke atas pada benda yang berada di dalam air 

2. Memahami kondisi benda terapung, melayang dan tenggelam 

B. Alat dan Bahan : 

Kegiatan A:     Kegiatan B: 

1. Beban (kelereng)   1. Air   

2. Gelas ukur    2. Telur  

3. Neraca pegas    3. Garam  

4. Air secukupnya   4. Gelas  

1. Ukurlah berat kelereng menggunakan neraca pegas dan catat hasilnya  

2. Lakukan pengukuran berat kelereng dalam keadaan tercelup di dalam air 

digelas ukur, kemudian catat hasilnya 

3. Ukurlah volume balok melalui perubahan volume air dalam gelas ukur 

4. Tuliskan hasil pengukuranmu daam  tabel!  

 

C. Langkah Kerja 1 

Uraian langkah kerja 

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

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

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

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

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

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

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

LAPORAN 

PRAKTIKUM 

4 
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Jenis beban  Berat 

benda di 

udara 

(    

Berat 

benda di 

air (    

Selisih berat 

di udara dan 

di air 

(       

              

                 

      

 

 

1. Bagaimanakah berat benda dalam air dibanding dengan berat benda di 

udara? 

2. Mengapa ketika benda dicelupkan kedalam air benda tersebut terangkat 

keatas dan bertambah volume airnya? 

3. Bagaimanakah besarnya gaya ke atas (    dengan (      ? 

4. Apakah percobaan yang kamu lakukan berhubungan dengan hukum 

archimedes? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Data Pengamatan 

E. Analisa 

LEMBAR JAWAB: 

F. Kesimpulan 

 Sesuaikan simpulan yang kalian buat dengan tujuan percobaan 

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................  
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1. Setelah kamu amati, berada dalam berapa keadaan telur tersebut? 

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

2. Sebutkan masing-masing keadaan telur tersebut! 

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

3. Mengapa hal itu terjadi? Jelaskan untuk setiap keadaan  

Jawab: ........................................................................................................................ 

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

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

 

 

 

 

 

 

1. Siapkan gelas. Isilah dengan air secukupnya 

2. Masukkan telur kedalam gelas. Amatilah ! 

3. Masukkan ¼  sendok makan garam kedalam gelas. Amati perubahan pada 

telur tersebut!  

4. Masukkan 2 sendok makan garam kedalam gelas. Amati perubahan telur 

tersebut! 

Memahami kondisi benda terapung, melayang dan tenggelam 

C. Langkah Kerja 2 

Uraian langkah kerja 

1.  ................................................................................................................................  

2.  ................................................................................................................................  

3.  ................................................................................................................................  

4.  ................................................................................................................................  

5.  ................................................................................................................................  

 

E. Analisa 

F. Kesimpulan 
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Kerjakan di selembar kertas! 

1. Hukum Pascal menunjukan bahwa perbandingan antara gaya dan luas penampang 

pada ruang tertutup adalah tetap. Berilah penjelasan tentang hokum pascal jika 

luas penmpangnya dinyatakan dengan diameter piston ! 

2. Sebuah piston dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda seberat 1 ton, dengan 

diameter piston 0,1 m. Jika luas penampang piston 0,01 m
2
, hitunglah gaya 

minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda seberat itu.\ 

3.  

  

 

 

 

  Dari data yang tertera pada gambar, tentukan besar gaya F2! 

4. Mengapa kapal dapat mengapung dilautan? 

5. Sebutkan empat produk tehnologi yang bekerja pada prinsip hukum archimedes ! 

6. Sebuah benda ditimbang diudara beratnya 50 N. Ketika benda ditimbang dalam 

air berat nya 45 N. Hitung gaya ke atas/gaya Archimedes yang menekan benda ! 

7. Perhatikan table berikut: 

No  (g/     
 

V (    
 

g(m/    

 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

10 

10 

10 

10 

Dari tabel diatas, kelompokkan benda yang memiliki gaya apung terbesar sampai 

terkecil! 

8. Jelaskanlah sebuah benda dikatakan terapung, melayang, dan tenggelam! 

9. Mengapa paku yang kecil tenggelam di dalam air sedangkan kapal laut yang besar 

dapat terapung? Jelaskan! 

10. Prinsip apakah yang digunakan dalam mesin pengangkat mobil ? jelaskan!  

 

TUGAS 3. PRINSIP HUKUM PASCAL&ARCHIMEDES SERTA 

PENERAPANNYA DALM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 
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5.Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

5.5 Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

1. Membuktikan adanya tekanan udara 

2. Membuktikan bahwa atmosfer memiliki tekanan 

Bacalah teks 4 dibawah ini dengan cermat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tujuan 

Aaaaaaaaa 

Pernahkah kamu melihat balon karet melayang di udara? 

Balon karet atau lebih dikenal dengan balon gas dapat melayang di 

udara karena berisi gas helium atau hidrogen yang massa jenisnya 

lebih ringan daripada massa jenis udara. Ketika awak balon gas 

hendak menerbangkan baonnya, ia harus menambahkan udara panas, 

yaitu gas hidrogen kedalam balon. Jika balon sudah mencapai 

ketinggian maka udara panas dikurangi sehingga gaya keatas sama 

dengan berat balon. Jika ingin turun, udara panas terus dikurangi 

sehingga gaya keatas lebih kecil dari berat balon 

Teks 4 

Standar kompetensi 

Kompetensi dasar 
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Untuk mengetahui lebih dalam mari kita lakukan kegiatan praktikum 

AYO PRAKTIKUM ! ! ! 

Lakukan praktikum sesuai bimbingan guru  

 

 

 

 

 

1. Berdasarkan bacaan teks 4, prinsip apakah yang digunakan balon udara 

dapat melayang diudara? 

Jawab : ........................................................................................... 

2. Semakin besar volume udara yang dipindahkan balon udara, apakah 

semakin besar pula gaya keatas dari udara terhadap balon? 

Jawab : ........................................................................................... 

 

 

 

Pertanyaan Prediksi 

1. Kamu sudah tau alasan mengapa balon udara dapat melayang diudara, lalu 

mengapa pesawat terbang dapat mengangkasa ? jelaskan pendapatmu! 

Jawab : ........................................................................................... 

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

2. Seorang pendaki mengalami sesak nafas dan gangguan telinga ketika 

mendaki gunung yang tinggi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

Jawab : ........................................................................................... 

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

Pertanyaan Hipotesis 
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A. Tujuan  

1. Membuktikan adanya tekanan udara 

B. Alat dan Bahan : 

1. Piring kertas   3. Gelas minum 

2. Lilin,korek api   4. Air berwarna 

 

C. Langkah Kerja 

LAPORAN 

PRAKTIKUM 

5 

Kegiatan 1 : 

1. Siapkan alat dan bahan kegiatan 1 

2. Nyalakan lilin taruhlah diatas piring kertas 

3. Beri air dan pewarna pada pring kertas secukupnya 

4. Tutup dengan gelas plastik sampai lilin mati 

5. Amatilah apa yang terjadi 

 

 

 

 

Uraian langkah kerja 

1.  .............................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................  

3.  .............................................................................................................................  

4.  .............................................................................................................................  

5.  .............................................................................................................................  

6.  .............................................................................................................................  

7.  .............................................................................................................................  
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1. Mengapa air pewarna yang berada disekitar gelas terhisap masuk 

kedalam gelas ? 

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

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

... 

2. Alat pengukur tekanan udara adalah ........... 

3. Satuan tekanan udara adalah ... 

4. 1 atm = ................ cmHg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Data Pengamatan 

E. Analisa 

F. Kesimpulan 

Sesuaikan simpulan yang kalian buat dengan tujuan percobaan 

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

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

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

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

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

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

 

Deskripsikan apa yang telah kamu amati ! 
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Kerjakan di selembar kertas! 

1. Mengapa balon udara dapat terbang ke angkasa? 

2. Evangelista Torricelli dalam percobaana menyimpulkan bahwa setiap 

kenaikan10 m dari permukaan laut, tekanan udara akan turun sebesar 

1mmHg. Sehinggamenetapkan bahwa tekanan di daerah pantai adalah 1 

atm yang setara 76cmHg. Tuliskan persamaan matematis yang 

disimpulkan Torricelli dari percobaannya! 

3. Bagaimana pesawat dapat terbang diangkasa? 

 

4. Apabila massa jenis udara 1,2 kg/   dan massa jenis raksa 13.600 kg/  , 

maka ketinggian tempat tersebut adalah .... m 

5. Sebuah pos pendakian di gunung Lawu berada pada ketinggina 1.140 m 

dpl. Berapakah tekanan udara dipos pendakian tersebut? (Dalam atm) 

TUGAS 4. TEKANAN UDARA 
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ANALISIS LEMBAR OBSERVASI 

  KEMAMPUAN KERJA ILMIAH SISWA PADA MATERI TEKANAN 

  

                       Observer 1 : Sigit Tri Prasetio              

    

 

                  

    

No 
Nama 

Siswa 

ASPEK YANG DINILAI 

Jumlah Skor 

  

Kriteria  
Mengamati Memprediksi 

Merumuskan 

Hipotesis 

Melaksanakan 

Percobaan 
Mengkomunikasikan Menyimpulkan % 

Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke-   

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1 A-01 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 54 75 Baik  

2 A-02 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 58 80,56 sanat baik 

3 A-03 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 3 54 75 Baik  

4 A-04 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 51 70,83 Baik  

5 A-05 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 52 72,22 Baik 

6 A-06 2 1 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 48 66,67 Baik  

7 A-07 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 4 4 3 4 3 3 4 60 83,33 sangat baik 

8 A-08  0 0  2 0  0  3 0  0  3  0 3 3 0  0  3 0  0  3 20 27,78 jelek 

9 A-09 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4   3 3 3 4 3 3 4 55 76,39 sangat baik 

10 A-10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 1 2 3 49 68,06 Baik  

11 A-11 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 57 79,17 sangat baik 

12 A-12 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 4 4 58 80,56 sangat baik 

13 A-13 2 0  3 3  0 3 3  0 3 3 2 3 2 0  3 1  0 3 34 47,22 cukup 

14 A-14  0 3 3  0 3 4  0 3 3  0 0  4 0  4 3 0  4 4 38 52,78 baik 

15 A-15 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 57 79,17 sangat baik 

16 A-16 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 63 87,5 sangat baik 

17 A-17 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 4 57 79,17 sangat baik 

18 A-18 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 51 70,83 Baik 

19 A-19 2 0  3 3 0  3 4 0  3 4 2 4 3  0 3 3 0  3 40 55,56 Cukup 
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20 A-20 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4   3 4 2 3 3 2 3 51 70,83 baik 

21 A-21 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 62 86,11 sangat baik 

22 A-22 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 1 2 2 52 72,22 Baik 

23 A-23 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 57 79,17 sangat baik 

24 A-24 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 2 2 55 76,39 sangat baik 

25 A-25 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 55 76,39 sangat baik 

26 A-26 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 1 2 2 50 69,44 Baik 

27 A-27 3  0 3 3  0 3 4 0  2 2 1 3 4  0 4 3 0  3 38 52,78 baik 

28 A-28 3 0  3 4 0  3 4 0 2 4  0 4 3  0 3 3  0 3 39 54,17 baik 

29 A-29 0  3 3 0  2 3  0 3 2  0  0 2 0  2 3 0  2 2 27 37,5 Cukup 

30 A-30 2  0 3 2  0 3 3  0 2 2 1 3 2  0 2 1 0  2 28 38,89 cukup 

31 A-31 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4  0 3 3 3 3 1 3 3 55 76,39 sangat baik 

32 A-32 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 2 48 66,67 Baik  

Rata-rata 3 3 3,5 3,2 3 3,38 3 2,7 3,03 3,28 1,9 3,3 3,1 2,7 3,4 2,6 2,7 3,1   74,81 baik 

% 69 76 86,7 79 73 84,38 80 68 75,78 81,9 47,2 83 78 68 86 64,7 67 77,3       

 

ANALISIS LEMBAR OBSERVASI 

  KEMAMPUAN KERJA ILMIAH SISWA PADA MATERI TEKANAN 

  

                       
Observer 2 : Isti Nur Khalimah 

             

    

                       

No 
Nama 

Siswa 

ASPEK YANG DINILAI 

Jumlah 

Skor 
% Kriteria  

Mengamati Memprediksi 
Merumuskan 

Hipotesis 

Melaksanakan 

Percobaan 
Mengkomunikasikan Menyimpulkan 

Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke- Pertemuan ke- 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 A-01 3 1 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 48 66,6667 Baik  

2 A-02 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 1 2 3 3 3 3 2 4 54 75 Baik 

3 A-03 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 52 72,2222 Baik  

1
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4 A-04 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 51 70,8333 Baik  

5 A-05 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 49 68,0556 Baik 

6 A-06 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 45 62,5 baik 

7 A-07 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 63 87,5 sangat baik 

8 A-08  0 0  3 0  0  3  0 0  3 0  0  3 0  0  3 0  0  3 18 25 jelek  

9 A-09 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 53 73,6111 sangat baik 

10 A-10 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 47 65,2778 Baik  

11 A-11 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 4 3 2 3 52 72,2222 Baik  

12 A-12 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 57 79,1667 sangat baik 

13 A-13 3 0  3 3 0  3 3 0  3 3 0  3 3  0 3 1  0 3 34 47,2222 Cukup  

14 A-14 0  3 4 0  4 4 0  3 4 0  2 4  0 2 4 0  2 4 40 55,5556 baik 

15 A-15 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 56 77,7778 sangat baik 

16 A-16 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 4 63 87,5 sangat baik 

17 A-17 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 56 77,7778 sangat baik 

18 A-18 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 51 70,8333 Baik 

19 A-19 2 0  3 3 0  3 4 0  4 3 0  3 3 0 3 3 0  3 37 51,3889 Cukup 

20 A-20 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 53 73,6111 Baik  

21 A-21 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 61 84,7222 sangat baik 

22 A-22 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 1 2 2 51 70,8333 baik 

23 A-23 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 58 80,5556 sangat baik 

24 A-24 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 1 2 2 53 73,6111 Baik 

25 A-25 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 57 79,1667 sangat baik 

26 A-26 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 2 2 47 65,2778 Baik 

27 A-27 3 0  3 3 0  3 4 0  3 3 0 3 3 0  3 3  0 3 37 51,3889 baik 

28 A-28 3 0  3 4 0  3 4 0 3 3 0  3 3 0  3 3  0 3 38 52,7778 baik 

29 A-29 0  3 3 0  2 3 0  2 3 0  1 3 0  2 3 0  2 2 29 40,2778 Cukup 

30 A-30 3 0  3 2 0  3 3 0  3 3 0  2 3 0  3 1 0  2 31 43,0556 cukup 

31 A-31 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 55 76,3889 sangat baik 

32 A-32 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 44 61,1111 Baik  

Rata-rata 2,9 3,2 3,44 3,17 3 3,375 3,2 2,5 3,1563 3,276 1,92 2,97 2,97 2,46 3,28 2,48 2,5 3,06   73,2115 baik 

% 72 79 85,9 75 75 84,5 75 58 84,5 77,3 70 88 74 62 82 62,1 63 76,6       

 

1
9
5
 



 
 

197 
 

 

No Kode  

ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP 

Jumlah % 

Ketera-

ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 K01 3 3 3 3 5 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 2 1 82 82 Sedang 

2 K02 3 3 2 3 7 3 3 1 7 3 7 3 3 3 3 7 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 94 94 Tinggi 

3 K03 3 3 3 3 5 3 2 3 0 3 7 3 3 3 3 3 3 2 0 2 2 1 3 3 3 3 3 2 77 77 Sedang 

4 K04 3 3 3 3 5 3 2 3 0 3 7 3 3 2 3 0 3 1 0 2 2 1 3 3 2 3 3 2 71 71 Sedang 

5 K05 3 3 3 3 7 3 3 3 7 3 7 3 3 3 1 5 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 89 89 Tinggi 

6 K06 3 3 3 3 3 2 3 0 3 0 3 2 3 3 2 7 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 76 76 Sedang 

7 K07 3 3 2 3 5 2 1 3 0 3 7 3 3 2 3 3 3 1 0 2 2 1 3 3 3 3 3 1 71 71 Sedang 

8 K08 3 3 3 3 5 3 3 3 0 3 7 1 3 3 3 0 2 1 0 3 2 1 3 3 2 3 3 2 71 71 Sedang 

9 K09 3 3 3 3 5 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 87 87 Tinggi 

10 K10 3 3 2 3 5 3 2 3 0 3 1 3 3 2 3 3 3 1 0 2 2 1 3 3 3 3 3 2 68 68 Sedang 

11 K11 3 3 3 3 5 3 3 3 0 3 3 3 3 2 3 0 3 1 0 3 2 1 3 3 2 3 3 2 69 69 Sedang 

12 K12 3 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 0 2 2 1 1 3 1 3 3 1 72 72 Sedang 

13 K13 3 3 2 3 5 3 2 1 0 3 7 2 1 2 3 0 2 1 0 3 2 1 3 1 1 3 2 1 60 60 Rendah 

14 K14 3 3 3 3 7 2 3 3 7 3 7 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 88 88 Tinggi 

15 K15 3 3 2 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 2 3 0 3 2 1 3 3 2 3 3 2 65 65 Sedang 

16 K16 3 3 3 3 5 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 7 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 1 85 85 Sedang 

17 K17 3 3 3 3 7 3 3 3 7 3 7 1 3 2 3 7 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 95 95 Tinggi 

18 K18 3 3 3 3 0 3 2 3 0 3 7 3 3 3 3 0 2 1 0 3 2 1 3 3 2 3 2 2 66 66 Sedang 

19 K19 3 3 3 3 5 3 3 3 0 3 7 3 3 2 3 0 2 1 0 3 2 1 3 3 2 3 3 1 71 71 Sedang 

20 K20 3 3 3 3 5 3 3 3 0 3 7 1 3 3 3 0 3 3 0 3 2 1 3 3 2 3 3 2 75 75 Sedang 

21 K21 3 3 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 2 3 3 7 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 92 92 Tinggi 

22 K22 3 3 2 3 7 3 2 1 7 3 7 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 76 76 sedang 

23 K23 3 3 3 3 5 2 3 3 7 1 7 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 80 80 Sedang 
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24 K24 1 3 3 2 0 3 2 3 3 2 3 2 1 5 2 1 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 66 66 Sedang 

25 K25 3 3 3 3 5 3 3 3 7 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 1 79 79 Sedang 

26 K26 3 3 2 3 5 2 2 1 0 3 3 1 2 2 3 0 3 1 0 3 2 1 2 1 1 3 2 1 55 55 Rendah 

27 K27 3 3 3 3 5 2 3 3 7 3 5 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 1 80 80 Sedang 

28 K28 3 3 3 3 7 3 2 3 0 3 7 3 3 3 3 3 3 1 0 2 2 1 3 3 3 3 3 2 78 78 Sedang 

29 K29 3 3 2 3 5 2 2 1 3 3 7 3 3 3 3 0 3 1 0 2 2 1 3 3 3 3 2 2 71 71 Sedang 

30 K30 3 3 2 3 3 1 1 1 0 3 3 0 1 3 3 0 3 1 0 1 2 1 1 2 1 3 1 0 46 46 Rendah 

31 K31 3 3 3 3 5 3 3 3 7 3 7 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 1 86 86 Tinggi  

32 K32 3 1 2 3 3 1 1 1 0 3 3 3 1 3 3 0 2 1 0 3 2 1 2 1 1 3 1 1 49 49 Rendah 

Jumlah 

  94 94 86 94 153 85 79 79 103 89 164 79 84 88 92 80 84 61 38 73 69 41 86 87 77 92 80 57 2390     

rata-rata 

  2,9 2,9 3 3 4,8 3 2,5 2 3,2 3 5,1 2 3 3 3 2,5 3 2 1 2,3 2,2 1 3 2,7 2,4 3 3 1,8 74,68     

% 98 98 90 98 68 89 82 82 46 93 73 82 88 92 96 36 88 64 40 76 72 43 90 91 80 96 83 59 

 

    

SD ` 12     

                                 

                         
Mean - 1SD 62,6 

  

                         
Mean + 1 SD 86,6 

  

   
No kategori Rumusan skor skala 

           

   

1 tinggi  Mean + 1 SD > X X > 86,6 
           

   

2 sedang Mean - 1SD < X < Mean + 1 SD 62,6 < X < 86,6 
           

   
3 rendah X <Men- 1SD X < 62,6 

            

1
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Lampiran 19 

TRANSKIP WAWANCARA SISWA 

 

1. Nama  : M.Yusuf 

Kategori  : Tinggi 

 

Peneliti: “Yusuf, saya mau tanya kamu senang tidak belajar IPA khususnya materi 

tekanan dengan praktikum?” 

S17 : “Saya lebih suka materi gelombang.” 

Peneliti: “Kenapa?” 

S17 : “Karena rumusnya tidak terlalu banyak.”  

Peneliti: “Sedangkan materi tekanan?” 

S17 : “Tekanan itu ada banyak jenisnya jadi susah untuk dipahami.” 

Peneliti: “Yang paling sukar tentang tekanan apa?” 

S17 : “Tekanan pada gas. Karena dibuku kurang memadai cara-caranya.” 

Peneliti: “Kalau pas kegiatan praktikum, yang pling kamu sukai dan yang paling 

sukar menurutmu apa?” 

S17 : “Kegiatan pada zat padat yang paling disukai. Yang paling sukar 

kegiatan pada zat cair.” 

Peneliti: “Kenapa sukar?” 

S17 : “Karena ada dua atau 3 kegiatan praktikum.” 

Peneliti: “Menurut kamu, kamu suka tidak belajar dengan model inkuiri 

terbimbing.” 

S17 : “Mungkin kebanyakan siswa belum terbiasa pembelajaran seperti ini.” 

Peneliti: “Disekolah sering tidak diadakan praktikum?” 

S17 : “jarang” 

Peneliti: “Berarti kamu tidak tahu alat-alat di lab, kemudian disekolah cara 

belajarnya bagaimana si?” 

S17 : “Nda. Pelajarannya di kelas, mengerjakan soal.” 

Peneliti: “Kegiatan apa saja si kemarin saat praktikum?” 

S17 : “Kegiatan praktikum Zat Padat, Cair dan Gas” 
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Peneliti: “Pada saat praktikum, kamu lebih jadi berantusias untuk berhipotesis 

tidak?” 

S17 : “Saya lebih suka mengerjakan soal.” 

Peneliti: “Kemampuan apa si yang bisa kamu peroleh dari praktikum?” 

S17 : “Saya jadi lebih harus memperhatikan cara-caranya.” 

Peneliti: “Dari kemarin pembelajaran dikelas, kemampuan apa yang dapat kamu 

kembangkan?” 

S17 : “Aku jadi lebih berani bertanya lagi.” 

Peneliti: “Bagaimana si cara kamu menyimpulkan ?” 

S17 : “Dengan membaca keseluruhan percobaan data.” 

Peneliti : “Kamu kesulitan tidak menganalisis data?” 

S17 : “mudah, tidak terlalu sulit.” 

Peneliti: “Kemarin kamu praktik tidak?” 

S17 : “Cuma liatin aja.” 

Peneliti: “sekarang saya mau tanya tekanan itu apa y?” 

S17 : “Tekanan... tegangan kesegala arah yang tetap.” 

Peneliti : “Tekanan zat padat dipengaruhi oleh apa si?” 

S17 : “oleh gaya dan luas permukaan.” 

Peneliti: “Pada soal nomer lima, bagaimana cara kamu menyelesaikan?” 

S17 : “Balok a. Luas permukaan diitung dulu. Kemudian mencarinya berarti 

massa dikali gravitasi dibagi sama luas permukaan.” 

Peneliti: “Cara mencari luas permukaannya bagaimana? Apakah perlu satuannya 

diganti?” 

S17 : “sisi dikali sisi. Iya, dijadiin meter.” 

Peneliti: “hukum pascal si apa cup?” 

S17 : “Tekanan zat cair akan memberikan tekanan yang sama setiap titik pada 

ruang tertutup dalam fluida, dan dinding bejana.” 

Peneliti: “Kamu tau rumusnya hukum pascal ?” 

S17 : “rho air per ketinggian sama dengan rho air kedua per ketinggian kedua.” 

Peneliti: “Beneran rho air?” 

S17 : “bukan. Berarti tekanan, P pertama sama dengan P kedua.” 
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Peneliti: “Bagaimana cara mencari hasil no 9?” 

S17 : “Dua banding satu sama dengan penampang besar per penampang lecil 

jadi hasilnya 2000 N.” 

Peneliti: “secara matematis berarti hukum pascal bagaimana?” 

S17 : “Berarti F satu per A sama dengan F dua per A dua.” 

Peneliti: “Pada soal nomer 11. Di tanyakan gaya apung. Bagaimana si cara 

matematisnya mencari gaya apung?” 

S17 : “rho dikali g dikali volume.” 

Peneliti: “Itu satuannya sudah benar tidak ?” 

S17 : “rho nya dijadikan      .” ( yusuf menerangkan cara mengubah   

   , menjadi      ) 

Peneliti: “bisa tidak kamu menjelaskan ke saya no 19 ?” 

S17 : “Kapal tidak tenggelam karena massa jenis air lebih besar daripada 

massa jenis kapal.” 

Peneliti: “saya mau tanya syarat benda terapung, tenggelam, melayang itu 

bagaimana si?” 

S17 : “Yusuf menjawab dengan benar (tetapi pada jawaban tes pemahaman 

konsep salah) alasannya karena salah menulis” 

Peneliti: “mengapa ketika memasak air dipegunungan cepat matang dibandingkan 

di pantai?” 

S17 : “Karena, setiap kenaikan 10 m akan mengurangi tekanan sebesar 0,1 

cmHg.” 

Peneliti: “Y benar.” 

Peneliti: “Prinsip apa si yang digunakan untuk membuat bendungan yang baik?” 

S17 : “Setau saya hukum pascal.” 

Peneliti: “Mengapa kamu menjawab hukum pascal?” 

S17 : “Soalnya dibuku tidak ada. Adanya tekanan hidrostatis. Kirain aku 

tekanan hidrostatis bukan prinsip. Soalnya hukum pascal kan ada bunyinya 

mengatakan seperti itu. Sedangkan hukum hidrostatis kan tidak ada bunyinya.” 

Peneliti: “Tapi kan kalau membuat bendungan dibawahnya dikasih pondasi yang 

kuat. Kenapa harus begitu si?” 
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S17 : “Karena, perbeaan tekanan, semakin kedalam air maka semakin besar 

tekananya.” 

Peneliti: “Coba kamu bisa menjelaskan tidak. Bagaimana prinsip kerja 

pengangkat mobil?”“Menggunkan prinsip apa si ?” 

S17 : “Pada saat udara masuk, menekan minyak sehingga akan diteruskan ke 

pengisap lainnya sehingga mendorong minyak, pengisap keatas. Pengisap B 

sehingga menyebabkan mobil terangkat.” 

Peneliti: “Bagaimana cara kamu menyelesaikan no 19?” 

S17 : (yusuf menjelaskan dengan benar) 

Peneliti: “76 cmHg itu dari mana si?” 

S17 : “76 Itu, ehmmm apa y ? tekanan udara tertinggi. Dibuku soalnya begitu.” 

Peneliti: “maksudnya adalah 1 atm itu sebanding dengan 76 cmHg. Yang berasal 

dari percobaanya torricelli. Untuk yang nomer 19 bagaimna ?” 

S17 : “Yusuf menjelaskan dengan benar.” 

Peneliti: “coba jelaskan dari mana kamu dapat rumus seperti itu.” 

S17 : “karena setiap kenaikan 10 m akan turun sebesar 1 mmHg. Dan jika 

dijadikan cmHg akan di hasilkan 0,1 cmHg.” 

Peneliti: “kemarin itu kan kalian menggunakan model inkuiri terbimbing, saya 

mau tanya dengan model tersebut, pemahaman konsep kamu apakah mengalami 

kenaikan atau tidak ?” 

S17 : “pemahaman konsep jadi lebih bagus, saya dapat mengenal alat-alat. Dan 

agak terpacu dalam praktikum. Karena memang tidak terbiasa dengan praktikum.” 
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2. Nama : M. Zaki Zurkanain 

Kategori : Tinggi  

 

Peneliti : “Zaki, saya mau tanya. Kamu suka tidak belajar materi IPA 

khususnya tekanan dengan praktikum?” 

S21 : “agak seneng sih, tapi juga agak susah.” 

Peneliti : “susahnya dimananya ?” 

S21 : “khususnya di tekanan hidrostatis, mencoba percobaan hukum 

archimedes yang telur bisa mengapung dengan menambahkan garam.” 

Peneliti : “emang itu bagaimana si ?” 

S21 : “caranya?” 

Peneliti : “Y sudah caranya dahulu.” 

S21 : “Zaki menjelaskan dengan benar langkah-langkah percobaan.” 

Peneliti : “Setelah kamu mengetahui, kamu berarti dapat menjelaskan dong 

bagaimana hal tersebut terjadi?” 

S21 : “Zaki menjelaskan dengan benar dan tepat.” 

Peneliti : “Setelah kamu praktikum, kamu lebih suka belajar dengan 

diselingi praktikum atau pelajaran seperti biasa dikelas.” 

S21 : “agak senang sih, pas waktu praktikum telur. “ 

Peneliti : “Kalau praktikum tekanan zat gas?” 

S21 : “senang juga si, tapi agak bingung. Kenapa lilin dinyalain kok 

kenapa gelasnya bisa mengkerut. Dan air dapat terangkat.” 

Peneliti : “Menurut kamu bagaimana hal itu terjadi?” 

S21 : “Emm... apa sih, karena tekanan udaranya lebih kecil 

dibandingkan diluar.” 

Peneliti : “dengan adanya praktikum kamu terlatih bekerja ilmiah tidak ?” 

S21 : “Terlatih sii, saya lebih bisa membandingkan benda yang 

melayang, terapung dan tenggelam.” 

Peneliti : “Kamu bersemangat untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

tidak?” 
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S21 :”Emm, bersemangat untuk menjawab pertanyaan si sama 

bertanya.” 

Peneliti : “Kemarin kita menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing, apakah kamu lebih tertantang ubtuk menguji hipitesis melalui 

percobaan tidak?” 

S21 : “agak.” 

Peneliti : “Pada teks bacaan kamu jelas tidak? Kamu bisa memprediksi dari 

teks bacaan tersebut tidak.” 

S21 : “memprediksi bisa. Caranya dengan membaca, konsentrasi, dan 

mendiskusikannya dengan kelompok.” 

Peneliti : “kemampuan apa saja si yang dapat kamu kembangkan pada 

pembelajaran seperti ini?” 

S21 : “tau tentang alat-alat.” 

Peneliti : “Kamu kesulitan merancang percobaan tidak?” 

S21 : “agak sulit, belum mengerti sepenuhnya.” 

Peneliti : “kenapa!” 

S21 : “karena jarang sekali diadakan praktikum.” 

Peneliti : “kamu sama sekali tidak pernah praktikum?” 

S21 : “pernah sih sekali pas percobaan gerak lurus waktu kelas satu.” 

Peneliti : “kamu mengalami kesulitan saat menganalisis data tidak ?” 

S21 : “agak sih bingung. Misalnya rumus tekannan zat padat P = F/A. F 

berbanding lurus dengan gaya. Dan P berbanding terbalik dengan A. Itu yang 

bingung.” 

Peneliti : “Sampai sekarang bingung ? coba jelaskan pada nomer 2. 

Manakah tekanan yang lebih besar orang yang menggunakan sepatu hak tinggi 

dengan yang menggunakan sepatu flat ketika berjalan.” 

S21 : “Tekanan yang menggunakan sepatu hak tinggi karena 

mempunyai luas bidang yang kecil dan itu menyebabkan tekanan yang lebih 

besar.” 

Peneliti : “Lah itu kamu tau ?” 

S21 : “Ya. belajar dari ucup.” 
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Peneliti : “Berarti yang mempengaruhi tekanan zat padat itu apa ?” 

S21 : “Berarti gaya dan luas permukaan.” 

Peneliti : “coba bagaimana caranya kamu mengerjakan no 5 ?” 

S21 : (Zaki mengerjakan dengan benar Dan menjelaskan langkah-

langkah mencari jawaban dengan teliti mengubah satuan luas permukaan 

menjadi SI.) 

Peneliti : “untuk no 9, bagaimana si caranya? Menggunakan rumus apa ? 

S21 : “Dongkrak berarti hukum pascal. Terus caranya Wb per Ab sama 

dengan Fk per Ak. Wb itu beban penampang besar. Terus dibandingkan aja 

sehingga hasile jadi 2000 N.” 

Peneliti : “Untuk nomer 11. Menggunakan prinsip hukum apa? Dan secara 

matematis bagaimana penulisannya?” 

S21 : “emm, gaya apung berarti hukum archimedes “( dan menjelaskan 

rumus matematisnya) 

Peneliti : “satuan rho itu apa?” 

S21 :         

Peneliti : “Pada nomer 10 menggunkan prinsip apa? Bisa tidak kamu 

menjelaskan bunyi hukum pascal ?” 

S21 : “Hukum Pascal adalah tekanan pada zat cair pada ruangan yang 

tertutup akan diteruskan pada setiap titik fluida dan bejana.” 

Peneliti : “kalau hukum archimedes bagaimana bunyinyazat cair akan 

memberikan ?” 

S21 : “gaya angkat terhadap suatu benda yang besarnya zat cair tersebut 

sama.” 

Peneliti : “untuk yang nomer 13. Menurut kamu yang benar yang mana?” 

S21 : “yang d. Karena gambar tersebut dipengaruhi oleh tekanan udara 

?” 

Peneliti : “beneran tekanna udara ? ini kan di air.” 

S21 : “iya. Tekanan udara dalam ruangan yang tertutup.” 

Peneliti : “Coba saya tanya, tekanan hidrodtatis itu apa?” 

S21 : “Tekanan pda air dalam keadaan diam.” 
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Peneliti : “Kalau ada seorang penyelam yang menyelam sangat dalam, 

maka telingnya akan sakit. Itu knp ya?” 

S21 : “Karena semakin dalam. Semakin besar tekanan air tersebut.” 

Peneliti : “berarti termasuk kedalam prinsip apa penyelam tersebut?” 

S21: “tekanan zat cair hidrostatis.” 

Peneliti : “Kenapa kapal tidak dapat tenggelam dilaut sedangkan paku dapt 

tenggelam.” 

S21 : “Karena massa jenis paku lebih besar daripada massa jenis air 

tersebut.” 

Peneliti : “untuk yang nomor 16, kamu bisa tidak jelasin ke ibu gimana 

caranya?” 

S21 : (zaki menjelaskan dengan benar,) 

Peneliti : “76 cmHg kamu dapat dari mana ?” 

S21 : “76 cmHg itu... satu atm.” 

Peneliti : “kalau yang nomer 19 ?” 

S21 : “maksudnya menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10 m di 

permukaan laut tekanan udara akan turun sebesar 0,1 mmHg.” 

Peneliti : “Coba kamu bisa tidak menjelaskan prinsip kerja alat pengangkat 

mobil pada nomor 28?” 

S21 : “karena ketika gaya yang diberikan, saat itu udara mampat dan 

minyak akan mengalir ke penghisap b dan mobil akan naik karena tekanannya 

sama besar.” 
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3. Nama  : Aria Bima  

Kategori : Tinggi 

 

Peneliti : “aria, sayamau tanya, kamu suka ngga belajar materi tekanan 

dengan diselingi praktikum?” 

S02 : “Iya.” 

Peneliti : “Klo kamu senang berarti kamu bersemangat buat praktikum.” 

S02 : “Engga. Saya sukanya teori.” 

Peneliti : “Setelah kamu kemarin praktikum, kmau jadi mengenal alat-alat 

ngga?” 

S02 : “Engga. Karena saya tidak ikut praktikum. Saya mengamati saja 

dan mngerjakan lks.” 

Peneliti : “Dengan pedoman pada lks, kamu dapat menggembangkan 

kemampuan yang belum kamu ketahui dari dalam diri kamu ngga ?” 

S02 : “Iya.” 

Peneliti : “Bagaimana cara kamu menganalisis data?” 

S02 : “Tanya temen bagaiamana kejadian atau prosesnya.” 

Peneliti : “Kesimpulan kamu ambil dari mana ?” 

S02 : “Dari temen. Ngambil hasil prakteknya sama yang dari lks.” 

Peneliti : “Dari semunya itu kamu sedang bekerja ilmiah. Dari ke 6 (sambil 

nyebutin aspek kerja ilmiah) yang paling mudah dan yang membuat kamu 

tertantang apa.” 

S02 : “Mengamati dan memprediksi.” 

Peneliti : “mengapa kamu suka mengamati?” 

S02 : “karena mudah” 

Peneliti : “Apakah dengan mengamati bisa membantu kamu dalam 

menemukan konsep awal?” 

S02 : “Iya bisa tau konsep awal,kan di LKS dituntun menemukan 

persamaan. terus setelah tau proses dari temen tinggal memprediksi aja.” 

Peneliti : “Disekolah sering diadakan praktikum?” 

S02 : “Engga.” 
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Peneliti : “coba y saya tes pemahaman konsep kamu. Tekanan itu apa ya?” 

S02 : “Tegangan seragam yang arahnya kesegala arah.” 

Peneliti : “Tekanan dipengaruhi oleh apa saja?” 

S02 : “Oleh gaya dan luas permukaan.” 

Peneliti : “Contoh dari tekanan apa ?” 

S02 : “Contohnya orang yang menggunakan sepatu hak tinggi lebih 

besar tekanannya ketimbang orang yang memakai sepatu boot. Karena se[atu 

hak tinggi memiliki luas bidang permukaan yang kecil.” 

Peneliti : “Bagaimana cara kamu mengerjakan nomer 5?” 

S02 : (Aria mengerjakan dengan benar dan mengubah luas permukaan 

dengan satuan SI) 

Peneliti : “Untuk yang nomer 6 itu bagaimana?” 

S02 : “Karena luas permukaan berbanding terbalik dengan tekanan. 

Dan tekanan berbanding lurus dengan gaya.” 

Peneliti : “Sekarang saya mau tanya, tekanan hidrostatis itu apa?” 

S02 : “Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair dalam keadaan diam” 

Peneliti : “Kok kemarin kamu salah jawabnya?” 

S02 : “Gatau, mungkin saya terburu-buru ngerjainnya.” 

Peneliti : “Untuk yang nomor 9. Bagaimana kamu mengerjakannya ? lalu 

saya mau tanya. Dongkrak hidrolik itu menerapkan prinsip apa si ?” 

S02 : “Prinsip pascal.” (aria mengerjakan soal dengan benar) 

Peneliti : “Hukum pascal itu bunyinya bagaimana?” 

S02 : “Tekanan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke tiap-tiap 

titik dalam fluida atau bejana dengan sama besar.” 

“Peneliti : “Untuk yang nomor 11.gaya apung itu termasuk prinsip dari apa 

si ? terus bagaimna rumus matematisnya.” 

S02 : “Gaya apung berarti menggunakan prinsip archimedes. 

Rumusnya rho dikalikan gravitasi,dikalikan volume.” 

Peneliti : “Berdasarkan hukum archimedes itu kan ada tiga kedudukan, 

terapung, melayang, tenggelam. Bisa ngga kamu jelasin ke saya syarat benda-

bendatersebut!” 
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S02 : “Bisa. Kalau terapung berarti massa jenis benda lebih kecil dari 

massa jenis air. Kalau melayang massa jenis benda sama dengan massa jenis 

air. Kalau tenggelam massa jenis benda lebih besar dari pada massa jenis air.” 

Peneliti : “Oke. Untuk nomer 18 bagaimana kamu menjelaskannya!” 

S02 : “Karena tekanan udara di pegunungan lebih kecil daripada 

tekanan udara dipantai.” 

P : “Bagaimana cara kamu menuliskan persamaan nomer 19? Bisa tidak 

kamu menjelaskan ke saya?” 

S02 :  (aria menulis persamaan dengan benar). “Berarti setiap kenaikan 

10 m dari permukaan laut akan turun sebesar 1 mmHg atau 0,1 cmHg. 76 

cmHg itu ketetapan 1 atm. x nya tekanan udara diposisi tertentu.” 

Peneliti : “bisa tidak kamu menjelaskan no 28.” 

S02 : “emm, saat diberikan gaya. Udara mampat sehingga minyak akan 

terdesak dan mengalir ke penghisap b. tekanannya sama sehingga mobil akan 

terangkat.” 

 

4. Nama  : M. Akbar 

Kategori : Sedang 

 

Peneliti : “Kamu senang ngga belajar IPA khususnya materi tekanan 

dengan praktiukum?” 

S16 : “Ya, lumayan.” 

Peneliti : “Kenapa?” 

S16 : “Ya karena bisa langsung praktik, belajar secara langsung.” 

Peneliti : “Yang kamu sukai apa?” 

S16 : “Saya tidak praktik, kebetulan saya menulis langkah kerja dan 

mengerjakan analisis data. saya ditugasin untuk menulis.” 

Peneliti : “Tapi kamu kompak tidak?” 

S16 : “Y kompak si.” 

Peneliti : “Kamu pengin ikut apa g?” 

S16 : “Saya hanya melakukan tugas saya saja.” 
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Peneliti : “Kemampuan apa saja si yang kamu kembangkan pada saat 

pembelajaran kemarin.” 

S16 : “Ya, saya dapat mengembangkan kemampuan mengamati saya, 

dan mengoreksi apa yang salah dan benar.” 

Peneliti : “Kamu suka tanya atau menjawab pertanyaan ?” 

S16 : “Saya lebih suka mengamati. Kalau bertanya saya seperlunya, 

kalau menjawab juga seperlunya.” 

Peneliti : “Kamu kesulitan tidak saat menganalisis data.” 

S16 : “Kalau kesulitan saya tanya teman,dan kalau bisa ya saya 

langsung dikerjakan saja.” 

Peneliti : “Membuat kesimpulan kamu merasa sulit tidak?” 

S16 : “Ya saya hanya mengumpulkan data terus membuat kesimpulan.” 

Peneliti : “Berarti kamu kesimpulan didapat darimana.” 

S16 : “Ya dari teman-teman yang melakukan praktikum dan dengan 

saya yang mengamati.” 

Peneliti : “Materi tekanan sulit apa ga?”“Yang paling sulit apa?”“kenapa?” 

S16 : “Lumyan, yang paling sulit udara. Kadang rumusnya berbeda, 

banyak. Ya tinggal dipelajari si,tapi ada yang lupa-lupa dikit. Ya tinggal 

dipelajari si.” 

Peneliti : “Coba kita ke tes y...tekanan itu apa si?” 

S16 : “Tekanan adalah .. tegangan seragam yang arahnya kesegala 

arah.” 

Peneliti : “Secara matematis tekanan itu rumusnya apa ? kemudian yang 

mempengaruhi tekanan apa?” 

S16 : “P=F/A. Tekanan dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan.” 

Peneliti : “Untuk yang nomer 5. Caranya bagaimana.” 

S16 : “Luas alas dihitung dulu, tapi karena ukurannya cm harus diubah 

dulu menjadi meter. (tetapi salah dalam menentukan luas permukaan) secara 

garis besar rumus dan perbandingan benar.” 

Peneliti : “Untuk yang no 9. Dongkrak hidrolik itu termasuk prinsip apa?” 

S16 : “Emmm,, apa ya hukum kerja archimedes?” 
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Peneliti : “Bukan, yang benar Hukum pascal. Hukum pascal itu bagaimana 

si bunyinya.” 

S16 : “Zat cair memberikan gaya angkat kepada suatu benda sebesar 

berat zat cair.” 

Peneliti : “Begitu ?” 

S16 : “Saya belajarnya kurang sii, jadi lupa.” 

Peneliti : “Itu bunyi hukum archimedes ya .. bukan pascal. Untuk yang 

nomer 11. Itu gaya angkat berarti termasuk apa?” 

S16 : “Hukum hidrostatik. Rho dikalikan gravitasi dikalikan volume.” 

Peneliti : “Coba kamu bisa tidak mengubah 2       menjadi       ?” 

S16 : “Haduuhhh,, berarti jadi.... 2000      ” 

Peneliti : “Mengapa kapal yang berat terapung dilaut?” 

S16 : “Karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air 

laut.” 

Peneliti : “untuk yang nomer 13, gambar yang benar yang mana ?” 

S16 : “Yang d. Karena semakin kebawah tekanan air semakin besar.” 

Peneliti : “Coba. Katakan bahwa benda terapung, melayang dan 

tenggelam.” 

S16 : (akbar dapat menjelaskan dengan benar) 

Peneliti : “Kalau yang nomer 20. Tekanan udara yang rendah yang mana?” 

S16 : “Yang nomer 4. Karena tekanan udara pegunungan lebih kecil 

daripada pantai.” 

Peneliti : “Untuk yang nomer 16 bagaimana?” 

S16 : (sambil menjelaskan) “76 cmHg itu Setara dengan 1 atom eh 

atmosfer 

Peneliti : Untuk yang nomer 19. Itu bagaimana ?” 

S16 : “Saya tidak tahu pengucapan katanya saya hanya tau bagaimana 

rumusnya. (sambil menulis rumus) kenaikan 10 m akan mempengaruhi 

tekanan udara turun sebesar 1 mmHg.” 

Peneliti : “Kenapa kapal yang besar tidak tenggelam sedangkan paku itu 

tenggelam.” 
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S16 : “Karena luas permukaan kapal lebih besar daripada massanya, 

sedangkan paku luas permukaannya lebih kecil daripada massanya.” 

Peneliti : “Kalau berdasarkan hukum archimedes?” 

S16 : “Ohh.. berarti karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa 

jenis laut. Sedangkan paku massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis 

air laut.” 

Peneliti : “Untuk yaang nomer 28. Itu prinsip apa ? dan bagaimana kamu 

menjelaskannya?” 

S16 : “Itu prinsip archimedes.” 

Peneliti : “Perbedaan hukum pascal dan archimedes itu apa si!” 

S16 : (Akbar menjelaskan) 

(Dapat disimpulkan bahwa akbar masih bingung dengan perbedaan hukum 

pascal dan hukum archimedes). 

 

5. Nama  : Ivon Ramadhan 

Kategori : Sedang 

 

Peneliti : “Menurut kamu, kamu senang tidak belajar IPA khususnya materi 

Tekanan dengan kegiatan praktikum.” 

S12 : “Senang.” 

Peneliti : “Alasannya.” 

S12 : “Bisa mengenal hal baru. Tentang materi, rumus-rumus.” 

Peneliti : “Menarik tidak si pelajaran dengan praktikum.” 

S12 : “Menarik.” 

Peneliti : “Kegiatan apa saja yang kamu lakukan saat praktikum.” 

S12 : “Yaa, waktu itu tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, 

tekanan udara, hukum pascal, dan archimedes.” 

Peneliti : “Yang paling gampang dan susah yang mana?” 

S12 : “Yang paling gampang tekanan zat padat, yang susah tekanna zat 

gas.” 

Peneliti : “Tekanan zat padat kamu bilang gampang kenapa?” 
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S12 : “Rumusnya gampang, materi dan rumusnya gampang dipelajari.” 

Peneliti : “Kalau tekanan udara yang bikin susah apa?” 

S12 : “Rumusnya ribet.” 

Peneliti : “Kalau praktikumnya?” 

S12 : “Lumayan, kan kemarin lilin yang menyala, dikasih air berwarna, 

kemudian ditutup sama gelas tiba-tiba airnya terangkat ke atas.” 

Peneliti : “Itu karena apa ya?” 

S12 : “Karena adanya tekanan udara. Lebih kecil” 

Peneliti : “Kenapa lebih kecil?” 

S12 : “Apa ya ... gatau” 

Peneliti : “Kemampuan apa saja yang dapat kamu kembangkan pda 

pembelajaran seperti ini.” 

S12 : “Yaaa jadi bisa mengerjakan soal-soal mengenai tekanan.” 

Peneliti : “bagaimana sih caranya kamu berhipotesis?” 

S12 : “hipotesis itu yang kaya gimana yah?” 

Peneliti : “hipotesis itu dugaan sementara kamu terhadap suatu masalah.” 

S12 : “ooh, y menduga gitu jawabnya sama baca-baca dibuku.” 

Peneliti : “Pas waktu praktikum kamu kesulitan tidak dalam menganalisis 

data? analisis data kamu peroleh dari mana si?” 

S12 : “Yaa kalau kesulitan kan bisa tanya teman. Analisis data didapat 

dari buku, tanya temen, pas praktek.” 

Peneliti : “Gimana cara kamu menyimpulkan susatu pecobaan ?” 

S12 : “Dengan menganalisis, menyimpulkan, dengan melihat hasil data 

praktik.” 

Peneliti : “Dengan adanya praktikum kamu kompak tidak sama temen-

temen ?” 

S12 : “Ya kompak.” 

Peneliti : “Kesulitan apa yang kamu temui saat mengerjakan soal tes.” 

S12 : “Ya, lupa sih sama rumus-rumus.” 

Peneliti : “Kalau tentang materi kamu lebih bisa dibandingkan rumus ?” 

S12 : “Bisa.” 
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Peneliti : “Sebelumnya saya mau tanya tekanan apa ya?” 

S12 : “Tekanan adalah tegangan seragam yang arahnya kesegala arah.” 

Peneliti : “Yang mempengaruhi tekanan apa ?” 

S12 : “Luas permukaaan dan gaya.” 

Peneliti : “Ibu kan pakai sepatu hak tinggi, kamu pakai sepatu flat. Lebih 

besar mana tekanannya?” 

S12 : “Lebih besar yang pakai sepatu hak tinggi. Karena luas 

permukaannya lebih kecildaripada sepatu flat sehingga tekanannya lebih 

besar.” 

Peneliti : “Coba yang nomer 5, gimana si kamu cara mengerjakannya?” 

S12 : “Berarti, ehmm.. P=F/A” (tetapi lupa cara mencari gaya, dan 

kurang teliti dalam mengubah satuan SI dalam luas permukaan) 

Peneliti : “Tekanan hidrostatis itu apa ?” 

S12 : “Tekanan yang dipengaruhi oleh air.” 

Peneliti : “Trus yang nomer 9, dongkrak hidrolik itu termasuk prinsip atau 

hukum apa ya?” 

S12 : “Hukum pascal” 

Peneliti : “Hukum pascal itu apa?” 

S12 : “Lupa bu. Tekanan yang dipengaruhi oleh air. Yang diteruskan 

ketitik-tik dengan sama besar.” 

Peneliti : “Berarti tekanan yang diberikan pada hukum pascal sama atau 

berbeda.” 

S12 : “Sama bu.” 

Peneliti : “Cara mengerjakannya gimana ?” 

S12 : “Ehmmm” (lama) 

Peneliti : “Secara matematis itu gmn si ? tadi katane kan tekanannya sama 

S12 : Berarti P1=P2.” (sambil dituntun untuk mengerjakan)  

Peneliti : “Untuk yang nomer sebelas. Itu bagaimana? Dan cara mencarinya 

bagaimna?” 

S12 : “Gaya apung berarti Fa sama dengan rho dikali v dikali g.” 

Peneliti : “Rho satuannya apa ?” 
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S12 :       ” 

Peneliti : “kalau dijadikan SI?” 

S12 : “Berarti      ” 

Peneliti : “Coba dijadikan satuannya dari g/cm kibik dijadikan kg/m kibik 

bagaimana?” 

S12 : “Berarti ...” (sambil menulis, tetapi salah)  

(Peneliti menuntun ivon untuk mengkonvert satuan dari      menjadi 

     ) 

Peneliti : “Coba mengapa kapal dapat terapung dilaut,sedangkan paku 

dapat tenggelam dialaut. Padahal kapal kan lebih besar dari paku.” 

S12 : “Karena paku tidak memiliki ruang udara. Sedangkan kapal 

memiliki ruang udara akhirnya kapal dapat terangkat oleh udara itu.” 

Peneliti : “Kalau dilihat dari massa jenis bendanya( kapal sama paku).” 

S12 : “Kalau massa jenis kapal lebih besar daripada paku” 

Peneliti : “Perbedaan dari terapung, melayang dan tenggelam itu 

bagaimana si?” 

S12 : “Kalau terapung, 100 % benda tidak terendam air. Jika melayang 

benda diantara permukaan dan dasar air, sedangkan tenggelam benda berada 

didasar air.” 

Peneliti : “Jika dilihat dari massa jenisnya bagaimana?” 

S12 : “Massa jenisnya lebih kecil dari air. Melayang massa jenis benda 

sama besar dengan massa jenis air. Tenggelam massa jenis benda lebih kecil 

daripada air. Eh lebih besar.” 

Peneliti : “Kalau yang nomer 13. Itu gimana ? termasuk prinsip tekanan 

apa?” 

S12 : “Hidronasti, eh .. hidrostatis.” 

Peneliti : “Berarti gambar tersebut yang paling benar yang mana?” 

S12 : “Yang d. Karena semakin kedalam tekanannya berbeda.sehingga 

pancaran yang dibawah lebih jauh dari pada yang diatas.” 

Peneliti : “Kalau yang nomer 16 bagaimna caranya?” 

S12 : “Gatau,” 
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Peneliti : “Coba kalau mencari ketinggian air raksa bagaimana?” 

S12 : “Ehm,, itu 60” 

Peneliti : “Ingat kembali bahwa 1 atm itu setara dengan berapa ya?” 

S12 : “76 cmHg. Berarti 16cmHg.” 

Peneliti : “Disini kan ada tekanan air raksa, dimana mencarinya dengan 

rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu rumusnya bagaimana si?” 

S12 : “Adduh.lupa.” 

Peneliti : “Ph sama dengan...” 

S12 : (tidak menjawab) 

Penelti menjelaskan cara menjawab soal tersebut 

Peneliti : “Untuk yang nomer 20. Tekanan udara yang paling kecil 

ditunjukkan pada nomer berapa?” 

S12 : “4 Karena semakin tinggi permukaan maka tekanannya semakin 

kecil.” 

Peneliti : “Kalau yang nomer 19 bagaimana ?” 

S12 : “Gatau bu.” 

Peneliti : “Untuk yang nomer 28. Menggunakan prinsip hukum apa si? Itu 

kenapa mobil bisa terangkat karena apa ? bisa tidak menjelaskan prinsip 

keranya?” 

S12 : “Archimedes. Eh pascal. Karena tertekan oleh zat cair sehingga 

mobil terangkat.” 

 

6. Nama  : Ilham Prayoga  

Kategori : Sedang 

 

Peneliti : “Apakah kamu senang belajar IPA khususnya materi tekanan 

dengan kegiatan praktikum?” 

S10 : “Senang.” 

Peneliti : “Alasannya ?” 

S10 : “Yaa, suka . menarik rame.” 

Peneliti : “Kegiatan apa saja yang kamu lakuin saat praktikum.” 
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S10 : “Praktikum yang dikasih garam akan terapung.” 

Peneliti : “Terus apa lagi ?” 

S10 : “Oiya, yang mengukur luas permukaan pada plastisin.” 

Peneliti : “Kamu terlatih bekerja ilmiah tidak dengan praktikum?” 

S10 : “Lumayan.” 

Peneliti : “Apakah melalui model inkuiri terbimbing kamu jadi 

bersemangat untuk menguji hipotesis?” 

S10 : “Lumayan.” 

Peneliti : “Kamu berhipotesis itu dari mana?” 

S10 : “Dari kerjasama kelompok,dari buku.” 

Peneliti : “Kemampuan apa saja yang dapat kamu kembangkan melalui 

model inkuiri terbimbing. Misal kemampuan yang sebelume kamu ngga bisa, 

setelah diadaknnya pembelajaran dengan praktikum kamu jadi kebih bisa 

gitu.” 

S10 : “Apa ya... y tau alat fungsinya.” 

Peneliti : “Contohnya.” 

S10 : “Itu mengukur pegas. Dengan neraca pegas, mengukur beban 

dengan neraca ohaus.” 

Peneliti : “Kamu bisa menggunakannya tidak ?” 

S10 : “Y insyaallah.” 

Peneliti : “Coba bagaimana cara menggunkannya!” 

S10 : “Yang itu digantungin dulu yang telor, eh batu. Abis itu 

digantungin dicelupin di air, terus dihitung itu massanya.” 

Peneliti : “Di air sama di udara sama tidak massanya?” 

S10 : “Beda” 

Peneliti : “Karena?” 

S10 : “Karena diair massanya berbeda, karena adanya hukum 

archimedes.gaya angkat air.” 

Peneliti : “Dengan pembelajaran seperti ini kamu termotivasi untuk tidak 

malu bertanya atau tetap malu bertanya.” 

S10 : “Ya lumayanlah.” 
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Peneliti : “Contohnya.” 

S10 : “Y tanya itu, praktikumnya bagaimana” 

Peneliti : “Terus kamu bisa mentranslit cara kerja kedalam lengkah kerja 

tidak pada LKS?” 

S10 : “Lumayan.” 

Peneliti : “Apa yang paling tidak kamu bisa dalam kerja ilmiah.” 

S10 : “Menganalisis data.” 

Peneliti : “Mengapa? Menganalisis data kamu dapat dari mana?” 

S10 : “Ya males aja, dari data praktikum, penelitiannya gitu.” 

Peneliti : “Kalau kesimpulan kamu dapat darimana?” 

S10 : “Dari hasil praktik.” 

Peneliti : “Kamu kesulitan tidak saat merancang percobaan?” 

S10 : “Lumayan , karena ada yang tidak tahu, jadi tanya dulu.” 

Peneliti : “Kemarin kan sudah tes, kamu kesulitan dimananya?” 

S10 : “Dihitung-hitungannya.” 

Peneliti : “Dari semua tekanan, yang paling susah itu tekanan apa ?” 

S10 : “Tekanan zat gas bu.” 

Peneliti : “Kenapa?” 

S10 : “Gatau” 

Peneliti : “Tekanan itu apa” 

S10 : “Tegangan seragam yang arahnya kesegala arah” 

Peneliti : “Tekanan zat padat dipengaruhi oleh apa ya?” 

S10 : “Oleh gaya dan luas permukaan benda.” 

Peneliti : “Secara matematis tekanan itu ?” 

S10 : “P= F/A” 

Peneliti : “Kalau nomer 5 kamu kerjakan dengan cara bagaimna ? saya 

tanya aja wis, ini berarti luas permukaannya berapa?” 

S10 : “Luas permukaanya berarti 3.”(sambil menunjuk) (belum dapat 

menjelaskan yang panjang dan lebar, begitu pula dengan satuan SI) 
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Peneliti : “Coba mengapa jika diberikan gaya luas permukaan yang kecil 

akan memberikan tekanan yang besar dibandingkan dengan luas permukaan 

yang lebar.” 

S10 : “Karena tekanan berbanding lurus dengan permukaan dan 

berbanding terbalik dengan luas permukaan.” 

Peneliti : “Tekanan hidrostatis itu apa?” 

S10 : “Tekanan yang disebabkan oleh air dalam keadaan diam.” 

Peneliti : “Kalau pompa hidrolik merupakan prinsip dari hukum apa?” 

S10 : “Archimedes?” 

Peneliti : “Bukan. Yang benar hukum pascal. Bunyi hukum pascal apa?” 

S10 : “Tekanan yang diberikan udara eh air kesegala arah “(lupa)  

Peneliti : “Kalau hukum archimedes.” 

S10 : “Gaya angkat air.” 

Peneliti : “Kalau gaya angkat air, persamaan matematisnya bagaimana?” 

S10 : “Fa sama dengan rho dikali g dikali v.” 

Peneliti : “Terus satuan SI dari rho itu apa?” 

S10 : “Apa ya ? kg/m kibik” (sambil dituntun) 

Peneliti : “Coba kenapa sebuah kapal yang berat dapat terapung dilautan 

S10 : Karena massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis air.” 

Peneliti : “Kalau yang nomer 13?” 

S10 : “d. karena semkin kebawah tekanan akan semakin besar.” 

Peneliti : “kedudukan dari hukum archimedes kan ada 3. Coba bisa tidak 

kamu jelaskan perbedaan dari terapung melayang dan tenggelam?” 

S10 : “Terapung yang sebagian bendanya diatas permukaan air, 

melayang benda didalam air tetapi tidak menyentuh dasar air, tenggelam 

benda seluruhnya didasar air.” 

Peneliti :“Kalau dihubungkan dengan massa jenis?” 

S10 : “Massa jenis benda lebih ringan daripada air. Melayang massa 

jenis benda sama dengan massa jenis air, tenggelam massa jenis benda lebih 

besar dari pada massa jenis air.” 
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Peneliti : “Pada gambar nomer 20 manakah tekanan udara yang lebih 

kecil?” 

S10 : “Nomer 4. Karena semakin keatas udara tekanannya akan 

semakin besar.” 

Peneliti : “Besar apa kecil? Kalau bendungan bagaimana?” 

S10 : “Kecil. Kalau bendungan semakin kebawah tekanannya semakin 

besar.” 

Peneliti : “Coba jelaskan yang ini “(menunjuk no 19) 

S10 : ... (geleng-geleng tidak bisa). 

 

7. Nama  : Riski Nurul 

Kategori  : Rendah  

 

Peneliti : “Riski, saya mau tanya ... kamu senang tidak belajar IPA 

khususnya materi tekanan dengan kegiatan praktikum.” 

S26 : “Lumayan.” 

Peneliti : “Kenapa.” 

S26 : “Karena tekanan lumayan susah.” 

Peneliti : “Yang susah dimananya?” 

S26 : “di.. bagian menghitung.” 

Peneliti : “tapi kamu suka ngga dengan kegiatan praktikum?” 

S26 : “Suka” 

Peneliti : “Disekolah sering praktikum apa ngga ?” 

S26 : “Engga” 

Peneliti : “Terus, kegiatan apa saja si yang kamu lakuin saat praktikum 

kemarin?” 

S26 : “Lupa kak ... ehmm mengukur apa ya namanya,, apa ya ... 

mengukur dan mengetahui melayang, terapung sama tenggelam.” 

Peneliti : “Berarti kamu terlatih bekerja ilmiah saat praktikum ?” 

S26 : “He.em. iya” 

Peneliti : “Yang paling kamu bisa apa” 
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S26 : “Menganalisis data sama mengamati.” 

Peneliti : “Kalau yang memprediksi sama merumuskan hipotesis?” 

S26 : “Ya lumayan bisa si tapi ngga bisa bgt si” 

Peneliti : “Terus apa si, yang paling kamu tidak bisa saat praktikum?” 

S26 : “Mengkomunikasikan” 

Peneliti : “Mengapa?” 

S26 : “Karena, ehm.. apa ya malu” 

Peneliti :“Sebelume kamu juga malu bertanya?” 

S26 : “Iya.” 

Peneliti : “Tapi pas kemarin kamu praktikum, kamu tetep aja malu apa 

sedikit kamu berani.” 

S26 : “Sedikit berani.” 

Peneliti : “Contohnya.” 

S26 : “Bertanya sama pak sigit, carane bagaimana.” 

Peneliti : “Caranya kamu menganalisis data bagaimana?” 

S26 : “Caranya.. ehmm dari praktikum yang ditulis di lks. Rumusnya 

didapat dari buku.” 

Peneliti : “Kalau kesimpulan kamu peroleh dari mana?” 

S26 : “Dari hasil mengamati praktikum.” 

Peneliti : “Kamu jadi lebih kompak atau kamu bekerja sendirian.” 

S26 : “Kompak” 

Peneliti : “Coba ya, kita ulangin tes yang kemarin, apa yang dimaksud 

dengan tekanna?” 

S26 : “Tekanan adalah apa ya... ehmm” 

Peneliti : “Kemarin kamu bisa jawab kok” 

S26 : “Lupa kak” 

Peneliti : “Saya kasih clue deh tegangan apa ya...” 

S26 : “Tekanan adalah tegangan yang.. tegangan seragam yang... 

arahnya kesegala arah.” 

Peneliti : “Sedangkan tekanan itu sendiri dipengaruhi oleh apa?” 

S26 : “Dipengaruhi oleh ehmm gaya sama luas permukaan.” 
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Peneliti : “Kenapa?” 

S26 : “Karena gaya mempunyai tekanan zat padat.” 

Peneliti : “Kalau rumus matematis dari tekanan zat padat apa?” 

S26 : “Ehm... “ 

Peneliti : “Coba tadi gaya dipengaruhi oleh apa?” 

S26 : “Gaya dan luas permukaan.” 

Peneliti : “Berarti jika dituliskan dengan rumus maka?” 

S26 : “P sama dengan F per ...” 

Peneliti : “Luas permukaan itu apa si lambangnya?” 

S26 : “Diam.” 

Peneliti : “Kemarin belajar ngga pas mau ulangan?” 

S26 : “Dikit” 

Peneliti : “Kemarin pas tugas kerjain sendiri atau nyontek?” 

S26 : “Ada yang ngerjain sendiri ada yang tanya.” 

Peneliti : “Banyak yang tanya apa yang ngerjain sendiri” 

S26 : “Banyak yang tanya.” 

Peneliti : “Berarti gimana luas permukaan lambangnya apa? Baru awal loh 

ini.” 

S26 : “Apa ya kak.. lupa” 

Peneliti : “P sama dengan F per ...” 

S26 :  “A” 

Peneliti : “Terus bagaimana si kamu ngerjain nomer 5.” 

S26 : “Caranya, tekanan apa ya ? P. m kali g per A.” (sambil ditulis di 

kertas) 

Peneliti : “Luas permukaannya itu yang mana si ? yang kena dipermukaan 

tanah itu berarti yang mana?” 

S26 : “Jadi 10 cm kuadrat” 

Peneliti : “Iya, tapi satuan internasional dari luas permukaan itu apa?” 

S26 : “Ehm, apa ya ...” 

Peneliti : “Met..” 

S26 : “Meter ...” 
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Peneliti : “Meter apa ?” 

S26 : “Meter kubik, kuadrat.” 

Peneliti : “Berarti jika dijadikan meter kuadrat bagaimana?” 

S26 : “Ehm,, berapa ya... 100.” 

Peneliti : “Itu udah hasil?” 

S26 : “Iya,” 

Peneliti : “Coba habis cm apa?” 

S26 : “Meter” 

Peneliti : “Habis sentimeter, desimeter, terus meter. Berarti naiknya 

berapa? Karena kuadrat jadi dikali berapa?” 

S26 : “Dua. Dikali seribu. Eh seratus” 

Peneliti : “Berarti kan nolnya ada berapa?” 

S26 : “Empat.” 

Peneliti : “Gini aja, jadi.. kalau naik itu dibagi kalau turun dikali. Berarti itu 

jadi berapa?” 

S26 : “Seribu. Eh 0,001.” 

P : “Jadi hasilnya berapa?” 

S26 : “10 eh ... 100.” 

Peneliti : “Berati kan ini jadi 100 dibagi 10 pangkat minus dua shingga jadi 

10.000. Coba yang tekanan yang kedua berapa.” 

S26 : “0,025. Ehm.. 0,0025.” 

Peneliti : “Terus.” 

S26 : “Jadiin meter kuadrat?” 

Peneliti : “Kan itu sudah meter kuadrat.berarti hasilnya.” 

S26 : “Empat ribu.” 

Peneliti : “Berarti antara a dan b.” 

S26 : “Besaran a.” 

Peneliti : “Tekanan hidrodtatis itu apa?” 

S26 : “Tekanan yang menghubungkan antara hidro dan statis.” 

Peneliti : “Masa jawabnya gitu.” 

S26 : “Iya, jawabnya gitu. Kan dihubungkan.” 
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Peneliti : “oke, kita hubungkan deh ya, hidro kan air, sedangkan statis 

diam. Berarti jika dihubungkan dengan tekanan bagaimana? Tekanan pada zat 

cair yang bagaimana ?” 

S26 : “Keadaannya diam” 

Peneliti : “Jadi tekanan hidrostatis adalah ...” 

S26 : “Tekanan... yang.. eh tekanan zat cair dalam keadaan diam.” 

Peneliti : “Terus yang nomer 9 bagaimna.” 

S26 : “Yang nomer 9 belum aku isi.” 

Peneliti : “Kalau sekarang dongkrak hidrolik termasuk prinsip hukum apa.” 

S26 : “Hukum pascal.” 

Peneliti : “Bunyi hukum pascal bagaimana?” 

S26 : “Ehmm... hukum pascal nggatau.” 

Peneliti : “Kalau hukum archimedes?” 

S26 : “Archimedes, ehm .. lupa ka,, ngga belajar.” 

Peneliti : “Kalau gaya apung, rumusnya?” 

S26 : “Apa ya, ehm ... rho kali v kali g.” 

Peneliti : “Terus kenapa kapal dapat terapung dilautan?” 

S26 : “Karena, massa jenis kapal lebih kecil.” 

Peneliti : “Terus yang membedakan terapung, tenggelam, dan melayang 

apa.” 

S26 : “Kalau terapung ada ditengah antara air dan dasar air.” 

Peneliti : “Bedanya sama melayang apa?” 

S26 : “Eh kalau terapung berada didasar air. Kalau melayang ditengah-

tengah antar permukaan air dan didasar air.” 

Peneliti : “Kalau hubungan sama massa jenisnya apa?” 

S26 : “Ehm,, massa jenis bendanya ... apa ya?” 

Peneliti : “Kemarin coba ketika kamu mencelupkan ke air biasa nanti jadi 

apa?” 

S26 : “Itu tenggelam.” 

Peneliti : “Karena, massa jenis telur bagaimana?” 

S26 : “Itu massa jenisnya berbeda dari air garam.” 
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Peneliti : “Belum, kan masih menggunakan air biasa. Ketika air biasa 

berarti kan massa jenis air ringan, berarti rho benda ... rho air.” 

S26 : “Ouh, lebih besar.” 

Peneliti : “Terus ketika kamu kasih 2 sendok garam? Posisi telurnya 

dimana.” 

S26 : “Ditengah-tengah karena rho benda sama dengan rho air. “(sambil 

dituntun) 

Peneliti : “Kalau dikasih 4 sendok air ?” 

S26 : “Berarti ini apa ya, ini tadi apa ?” 

Peneliti : “Apa ya?” 

S26 : “Berarti rho benda lebih kecil dari rho air.” 

(peneliti tidak melanjutkan wawancara, karena sudah bel masuk, dan peneliti 

sudah menduga bahwa riski pemahaman konsepnya masih rendah ) 

 

 

8. Nama   : Shofa 

Kategori : Rendah 

 

Peneliti : “Saya mau tanya, kamu senang tidak belajar IPA khususnya 

fisika dengan kegiatan praktikum.” 

S30 : “Ehm, lumayan kalau materinya gampang y suka” 

Peneliti : “Kemarin praktikumnya gampang apa susah.” 

S30 : “Susah.” 

Peneliti : “Yang paling susah yang mana?” 

S30 : “Ehm... lupa” 

Peneliti : “Kemarin kamu ikut praktikum apa ga?” 

S30 : “Yang sebelum tes? Ikut. Yang.. telur itu kan. Sebenere 

praktikume itu gampang, yang susah itu ngitungnya.” 

Peneliti : “Tapi dengan adanya praktikum, kamu tertarik apa ngga si, kalau 

praktikum diadakan jangan Cuma pelajaran aja dikelas.” 

S30 : “Ehm,, engga” 
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Peneliti : “Berarti kamu tidak suka praktikum?” “Kenapa?” 

S30 : “Engga. Karena susah. Kalau dipraktikum susah. Kalau ngitung 

lumayan.” 

Peneliti : “Tapi kalau praktik sambil ngitung susah?” 

S30 : “Iya” 

Peneliti : “Disekolah sering diadakan praktikum?” 

S30 : “Jarang, terakhir pas kelas 7.” 

Peneliti : “Praktikum apa?” 

S30 : “Lupa.. kimia” 

Peneliti : “Tapi kamu tertantang untuk menguji hipotesis apa ngga sih, pada 

teks bacaan pada LKS.” 

S30 : “Engga.” 

Peneliti : “Kamu anaknya pendiam?” 

S30 : “Ya, tergantung sama orangnya.” 

Peneliti : “Dalam pelajaran kemarin, kemampuan apa yang dapat kamu 

kembangin sebelumnya? Kan kamu ngga pernah praktikum, setelah 

praktikum kamu jadi bagaimana? Kemampuan apa yang kamu peroleh? 

S30 : Ehm, mengenal alat.” 

Peneliti : “Kamu jadi lebih aktif apa ngga?” 

S30 : “Sama aja.” 

Peneliti : “Kamu jadi kompak apa ngga sama kelompoke kamu.” 

S30 : “Engga si biasa aja. Soale jarang ngobrol. Paling kalo 

kelompokkan gitu.” 

Peneliti : “Terus untuk kemarin, kan ada diskusi, kelompokkan, kamu jadi 

lebih berani bertanya apa tetap malu.” 

S30 : “Ngga malu sih, ya kalau susah tanya.” 

Peneliti : “Dari yang kemarin sudah praktik kan ada berbagai kegiatan 

bekerja ilmiah. Contohnya ada memprediksi, merumuskan hipotesis, 

mengamati, melaksanakan percobaan, menganalisis data, 

mengkomunikasikan, dan menyimpulkan.yang paling susah apa?” 

S30 : “Menyimpulkan.” 



226 
 

 
  

Peneliti : “Kenapa?” 

S30 : “Susah aja. Ngga biasa buat kesimpulan.” 

Peneliti : “Kesimpulan itu kamu dapat dari mana si?” 

S30 : “Dari ringkasan semuanya” 

Peneliti : “Caranya kamu menganalisis data bagaimana? Didapat darimana 

S30 : Praktikum juga bisa.” 

Peneliti : “Kamu kesulitan ngga?” 

S30 : “Lumayan.” 

Peneliti : “Berarti menurut kamu lebih senang guru menjelaskan di kelas, 

daripada pelajaran terus praktikum kemudian guru menjelaskan kaya kemarin 

?” 

S30 : “Guru menjelaskan.” 

Peneliti : “Berarti kamu tidak suka menemukan rumus sendiri. Lewat dari 

percobaan dan analisis data.” 

S30 : “Iya, susah soalnya.” 

Peneliti : “Coba kita ke tes ya, yang paling susah itu yang bagian mana si?” 

S30 : “Ehm, apa ya? yang perbandingan luas penampang, yang tekanan 

udara, Kebanyakan lupa rumus.” 

Peneliti : “Coba saya tanya, tekanan itu apa ya?” 

S30 : “Ehm...”( lama) 

Peneliti : “Tegangan yang...” 

S30 : “Tegangan seragam yang arahnya menuju kesegala arah.” 

Peneliti : “Tegangan dipengaruhi oleh ?” 

S30 : “......”(tidak menjawab) 

Peneliti : “Coba rumus matematis dari tekanan itu apa? Tekanan 

lambangnya apa?” 

S30 : “P” 

Peneliti : “Berarti rumus dari tekanan?” 

S30 : “P per s. eh... Per g” 
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Peneliti : “Tegangan seragam yang arahnya kesegala arah jadi bagaimana? 

P sama dengan F per... A (peneliti menuntun siswa). Jadi yang mempengaruhi 

tekanan apa?” 

S30 : “Gaya dan luas permukaan .” 

Peneliti : “A itu apa?” 

S30 : Luas permukaan 

“Peneliti : Iya, terus nih ibu kan pakai sepatu hak tinggi, kamu pakai sepatu 

flat. Tekanan yang paling besar yang mana? 

S30 : Yang sepatu hak tinggi 

Peneliti : Kenapa 

S30 : “Karena luas permukaannya lebih lebar, lebih luas, lebih besar.” 

Peneliti : “Masa!” 

S30 : “Ehh .. lebih kecil, sehingga tekanannya lebih besar.” 

Peneliti : “Tekanan sama gaya hubungannya itu apa si?” 

S30 : “......” (diam lama) 

Peneliti : “Berbanding lurus apa terbalik?” 

S30 : “Ehm...” 

Peneliti : “Coba dilihat dari rumusnya.” 

S30 : “Tekanan berbanding lurus dengan gaya.” 

Peneliti : “Kalau luas permukaan?” 

S30 : “Berbanding terbalik.” 

Peneliti : “Coba untuk nomer 5 kamu mengerjakannya bagaimana? 

Tekanan yang lebih besar yang mana?” 

S30 : “Yang luas permukaannya lebih kecil.” 

Peneliti : “Kalau secara matematis. Kamu ngerjainnya bagaiamana?” 

S30 : “P sama dengan m kali g per A.” 

Peneliti : “Kalau A nya berapa.” 

S30 : “10.” 

Peneliti : “Kalau satuan SI luas permukaan itu apa?” 

S30 : “Meter kuadrat.” 

Peneliti : “Terus dijadiin meter kudrat berapa.” 
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S30 : “Sepuluh ribu. Naiknya 4” 

Peneliti : “Jadi hasilnya.” 

S30 : “0,001.” (belum bisa mengkonvert satuan) 

Peneliti : “Coba, untuk nomer 6. Kembali lagi mengapa jika diberikan gaya 

luas permukaan benda yang kecil akan memberikan tekanan yang besar 

dibandingkan dengan luas permukaan yang lebar?” 

S30 : “Karena gayanya ehmmm... menopang disatu titik.” 

Peneliti : “Coba kamu kaitkan dengan rumus matematis tadi...” 

S30 : “Berarti tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding 

terbalik dengan luas permukaan.” (sambil dituntun) 

Peneliti : “Sehingga kalau luas permukaannya kecil, berarti gayanya ...” 

S30 : “Ehm, kecil” 

Peneliti : “Hayooo” 

S30 : “Besar” 

Peneliti : “Kalau luas permukaannya lebar?” 

S30 : “Kecil” 

Peneliti : “Jadi kenapa hak tinggi tekananya lebih besar karena?” 

S30 : “Luas permukaannya lebih kecil sehingga tekanannya 

besar.”(sambil dituntun) 

Peneliti : “Tekanan hidrostatis itu apa.” 

S30 : “Tekanan yang .... (lama). Tekanan air yang berada dalam 

keadaan air” 

Peneliti : “Dongkrak hidrolik itu sendiri termasuk prinsip dari hukum apa?” 

S30 : “Ehm... archimedes.” 

Peneliti : “Masa?” 

S30 : “Hukum pascal” 

Peneliti : “Hukum pascal itu apa ya?” 

S30 : “Ehm... “(lama) 

Peneliti : “Tekanan yang diberikan oleh zat cair kesegala arah akan 

memberikan tekanan yang saama besar. Kemudian rumus dari hukum pascal 

itu apa?” 
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S30 : “Ehm..” 

Peneliti : “Kan katanya tekanannya sama besar berarti p1=p2 dimana p itu 

rumusnya.” 

S30 : “F/A.” 

Peneliti : (peneliti menuntun mengingat kembali rumus matematis dari 

hukum pascal) Ini sudah ada rumusnya. Coba kamu mengerjakannya 

bagaimna?” 

S30 : (siswa mengoret-oret di lembaran kertas) 

“Peneliti : Kemarin belajar ngga? 

S30 : Engga 

“Peneliti : Kan sudah tau mau tes kan 

S30 : Iya 

Peneliti : Orang tua kamu tiap hari menyuruh untuk belajar tidak? 

S30 : Iya, belajar, tapi ngerjain bahasa indonesia 

Peneliti : “Berarti lebih mentingin bahasa indonesia? Kamu suka pelajaran 

ipa ngga?” 

S30 : “Suka.” 

Peneliti : “Sukanya apa?” 

S30 : “Yang itung-itungan tapi lupa.” 

Peneliti : “Coba rumus dari gaya apung apa?” 

S30 : “Rho kali v kali g.” 

Peneliti : “Coba 1      dijadikan 1       bagaimana?” 

S30 : “Ehmmm ... tidak menjawab.” 

Peneliti : “Coba yang nomer 16 yang benar yang mana? Alasannya apa? 

S30 : Yang d. Karena .... (diam).” 

P : “Ingat, semakin dalam air maka tekanannya semakin apa ya?” 

S30 : “Besar.” 

Peneliti : “Terus coba lihat no 20. Tekanan udara yang paling kecil itu 

dimana?” 

S30 : “Pos 4 karena semakin tinggi pendakian semakin rendah suhu.” 

Peneliti : “Suhu?” 
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S30 : “Eh tekanan.” 

(peneliti tidak melanjutkan wawancara karena peneliti sudah menduga bahwa 

shofa pemahaman konsepmya rendah). 

 

9. Nama  :Yasmin Tri 

Kategori : Rendah  

 

Peneliti : “Saya mau tanya, kita belajar materi tekanan menurut kamu 

belajar materi tekanan dengan praktikum?” 

S32 : “Senang.” 

Peneliti : “Alasannya?” 

S32 : “Ehm, mudah dipahami.” 

Peneliti : “Kalau dengan praktikum mudah dipahami? Kalau sama dikelas 

dengan guru menerangkan enakan mana?” 

S32 : “Praktikum.” 

Peneliti : “Kamu disini praktikum berapa kali?” 

S32 : “Belum pernah.” 

Peneliti : “Coba ceritain, kegiatan apa saja yang kamu lakukan saat 

praktikum?” 

S32 : “Ehm, nggatau yang telor dikasih garam.” 

Peneliti : “Pas waktu zat padat kamu praktikum ngga?” 

S32 : “Engga ... ngga paham.” 

Peneliti : “Tapi kamu terlatih bekerja ilmiah apa ngga saat praktikum?” 

S32 : “Engga” 

Peneliti : “Kamu lebih tertantang apa ngga untuk berhipotesis nggga?” 

S32 : “Engga”  

Peneliti : “Kenapa?” 

S32 : “Karena ngga paham.” 

Peneliti :”Ngga pahamnya dimana? Cara kerjanya susah apa ngga?” 

S32 : “Susah dipahami aja.” 

Peneliti : “Kemampuan apa yang bisa kamu kembangkan saat praktikum? 
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S32 : “di... mengamati” 

Peneliti : “Kalau berhipotesis?” 

S32 : “Engga.” 

Peneliti : “Kalau memprediksi.” 

S32 : “Engga.” 

Peneliti : “Kalau melakukan percobaan.” 

S32 : “Bisa iya bisa engga.” 

Peneliti : “Kalau menganalisis data, kamu caranya bagaimna ?” 

S32 : “Mbaca dulu.” 

Peneliti : “Kalau menyimpulkan?” 

S32 : “Mbaca dulu.” 

Peneliti : “Mbaca dulu apa? Kesimpulan itu kamu dapat dari mana si?” 

S32 : “Dari materi, soal, praktikum.” 

Peneliti : “Coba kemateri ya, tekanan itu apa?” 

S32 : “Tekanan adalah tegangan yang seragam yang arahnya kesegala 

arah.” 

Peneliti : Kalau secara matematis, rumus matematis dari tekanan itu apa? 

S32 : “P sama dengan F per A.” 

Peneliti : “Kalau dari rumus matematis itu, bisa kamu ketahui bahwa 

tekanan itu berhubungan dengan apa?” 

S32 : “Luas permukaan, gaya” 

Peneliti : “Terus yang nomer lima kamu bagaimna mengerjakannya?” 

S32 : “(sambil menulis lama ...) ” 

Peneliti : “Satuaanya udah pada benar apa ga? Satuan luas permukaan itu 

apa?” 

S32 : “Newton per meter persegi. ” 

Peneliti : “Masa?” 

S32 : “Meter per meter persegi.” 

Peneliti : “Kalau itu kan masih cm persegi, kalau dijadikan meter persegi?” 

S32 : “(menjawab benar) tetapi tidak teliti dalam pembagian.” 

Peneliti : “Kamu jawab nomer 6 bagaiamana?” 
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S32 : “Karena luas permukaannya berbeda.” 

Peneliti : “Coba, tekanan itu hubungannya apa dengan gaya dan 

hubungannya apa dengan luas permukaan coba kalau dilihat dari rumus 

matematisnya coba.” 

S32 : “Nggatau.” 

Peneliti : “Coba dilihat, kalau p = F berarti namanya berbanding lurus, 

kalau untuk luas permukaan P = 1/A berarti berbanding ...” 

S32 : “Lurus.” 

Peneliti : “Bukan, berbanding terbalik.Terus untuk yang nomer 9 kamu 

ngerjainnya gimna?” 

S32 : “Nggtaau ngga bisa” 

Peneliti : “Pompa hidrolik itu kan termasuk hukum pascal, hukum pascal 

itu bunyinya bagaimna?” 

S32 : “Nggatau.” 

Peneliti : “Kalau hukum archimedes?” 

S32 : “Gaya angkat.” 

Peneliti : “Kalau untuk nomor 11. Kamu menyelesaikannya dengan apa?” 

S32 : Dikali.” 

Peneliti : “Dikali apa? Gaya angkat sama dengan?” 

S32 : “Massa jenis, dikali volume dikali percepatan gravitasi.” 

Peneliti : “Terus ini kenapa kapal dapat terapung di laut?” 

S32 : “Karena kapal memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air 

laut.” 

Peneliti : “Terus coba lihat pada gambar tabung. Gambar yang paling betul 

yang mana si? Alasnnya?” 

S32 : “Yang d. Karena semakin kebawah tekanan air semakin besar.” 

Peneliti : “Itu termasuk tekanan apa?” 

S32 : “Tekanan air, hidrostatis.” 

Peneliti : “Tekanan hidrostatis itu apa?” 

S32 : “Tekanan yang mempengaruhi zat cair dalam keadaan diam.” 
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Peneliti : “Kenapa penyelam yang menyelam terlalu dalam telinganya 

sakit.” 

S32 : “Karena didalam air tidak ada udara” 

Peneliti : “Jika dikaitkan dengan tekanan bagaimana?” 

S32 : “Tekanan lebih besar.” 

Peneliti : “Tekanan yang lebih besar yang mana pada gambar?” 

S32 : no 4. Karena semakin keatas tekanan udara semakin kecil .” 

Peneliti : “Kamu bisa menjelaskan dong perbedaan terapung, melayang, 

tenggelam?” 

S32 : “Kalau terapung, massa benda lebih kecil dari pada massa air. 

Melayang massa benda sama dengan massa air, kalau tenggelam massa benda 

lebih besar dari massa air.” 

Peneliti : “Massa jenis ya lebih tepatnya.Kalau fungsi barometer apa? ” 

S32 : “Mengukur tekanan udara.” 

Peneliti : “Kalau nomer 16 ?” 

S32 : “Ngga bisa.” 

Peneliti : “kalau nomer 19?” 

S32 : “Sambil menulis, tetapi tidak bisa menjelaskan.” 

Peneliti : “Ketika memasak air dipegunungan lebih cepat mendidih dari 

pada memasak dipantai kenapa?” 

S32 : “Karena suhu dipantai lebih dingin.” 

Peneliti : “Coba kaitkan dengan tekanan.” 

S32 : “Ehmm,, karena tekanan udara dipantai lebih besar daripada 

dipegunungan.” 

Peneliti : “Kamu bisa jelasin no 28 tidak? Bisa tidak kamu jelaskan?” 

S32 : “Prinsip pascal. Tidak tahu.” 
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Lampiran 20 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Praktikum Tekanan Zat Padat                                 Siswa presentasi di depan kelas  

Siswa mengukur berat kayu menggunakan neraca 

    

  

 

 

 

 

 

Praktikum mengamati gejala bejana berhubungan Praktikum mengamati benda terapung, 

melayang, tenggelam 

   

  

 

 

 

 

 

              Praktikum Hukum Pascal      Praktikum Hukum Archimedes 



235 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

praktikum tekanan zat gas salah satu aspek kemampuan kerja 

ilmiah siswa yaitu mengkomunikasikan 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara dengan subjek kategori tinggi                  wawancara dengan subjek kategori sedang

  

 

 

 

 

 

Wawancara dengan subjek kategori rendah  
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Lampiran 21 
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Lampiran 22 
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Lampiran 23 
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Lampiran 24 

 


