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ABSTRAK 

Nurhasan, Mushlih. 2020. Pengembangan Modul Praktikum Momentum Dan 

Impuls Berbasis Video Tracker. Skripsi. Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Ngurah 

Made Darma Putra M.Si., Ph.D 

 

Kata Kunci: Modul Praktikum, Video Tracker, Momentum, Impuls. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul praktikum momentum dan 

impuls berbasis video tracker. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan skala likert untuk 

menganalisis data. Ada dua jenis praktikum yang dikembangkan, yaitu bola jatuh 

bebas dan tumbukan dua benda. Pada bola jatuh bebas diperoleh koefisen restitusi 

untuk bola kasti, adalah 0,62 ± 0,037 dengan kesalahan relatif 6%, bola pingpong 

0,64 ± 0,033 dengan kesalahan relatif 5,1 %, bola bekel 0,75 ± 0,014 dengan 

kesalahan relatif 1,86%. Pada tumbukan dua benda, berturut turut untuk koefisien 

restitusinya adalah 0,84 ± 0,015 dengan kesalahan relatif 1,8%, 0,86 ± 0,03 

dengan kesalahan relatif 3,5 % , 0,87 ± 0,026 dengan kesalahan relatif  3%. Dari 

uji tumbukan dua benda yang sama pada bola yang dijatuhkan sebesar 0,559 ± 

0,0136 dengan kesalahan relatif 2,43% dan pada tumbukan dua benda sebesar 

0,532 ± 0,0399 dengan kesalahan relatif 7,5%. Uji validitas terhadap modul 

praktikum yang sudah dikembangkan sebesar 84% dengan rincian penilaian untuk 

kelayakan isi sebesar 83%, kelayakan kebahasaan sebesar 85%, kelayakan 

penyajian sebesar 88%, dan kelayakan kegrafikan sebesar 82%. Sedangkan 

tanggapan terhadap modul dari respon mahasiswa sebesar 84%. 
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ABSTRACT 

Nurhasan, Mushlih. 2020. Development of Practicum Module for Momentum and 

Impulse Based on Video Tracker. Final Project. Physics Department Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences Semarang State University. Advisor: Drs. 

Ngurah Made Darma Putra M.Sc., Ph.D. 

 

Keywords: Experiment Module, Video Tracker, Momentum, Impulse. 

This research aims to develop a momentum and impulse practicum module based 

on a tracker video. The research method used is research and development by 

utilizing the Likert scale to analyze data. There are two types of practicum being 

developed, namely a free fall ball and the collision of two objects. In the free fall 

ball the restitution coefficient obtained for baseball, is 0.62 ± 0.037 with a relative 

error of 6%, pingpong ball 0.64 ± 0.033 with a relative error of 5.1%, bekel ball 

0.75 ± 0.014 with a relative error of 1, 86%. Whereas the collision of two objects, 

respectively, the restoration coefficient is 0.84 ± 0.015 with a relative error of 

1.8%, 0.86 ± 0.03 with a relative error of 3.5%, 0.87 ± 0.026 with a relative error 

of 3% . From the collision test of two similar objects on the ball dropped by 0.559 

± 0.0136 with a relative error of 2.43% and on the collision of two objects by 

0.532 ± 0.0399 with a relative error of 7.5%. The validity test of the practicum 

modules that had been developed was 84% with details of the assessment for the 

feasibility of the contents of 83%, the feasibility of the language by 85%, the 

feasibility of the presentation by 88%, and the feasibility of the graphic by 82%. 

While responses to modules from student responses were 84%.  
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu materi mekanika yang dipelajari dalam fisika adalah 

momentum dan impuls. Materi tersebut memiliki konsep yang abstrak 

sehingga butuh pemahaman yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, 

konsep ini hadir dalam bentuk interaksi antar benda. Misalkan dalam 

permainan bowling, saat bola mengenai pin. Bola yang bergerak karena ada 

gaya yang diberikan, membuat pin bergerak mempunyai kecepatan 

kemudian jatuh. Kecepatan pin berasal dari tumbukannya dengan bola. Pin 

yang jatuh ini, kemudian mengenai pin lainnya dan masuk ke lubang. 

Peristiwa tumbukan pada permainan bowling adalah salah satu 

peristiwa dengan konsep memontum dan impuls. Menurut hukum Newton, 

pin memberikan gaya reaksi yang sama besar kepada bola dengan arah yang 

berlawanan. Hanya saja karena massa bola lebih besar membuat 

percepatannya lebih kecil daripada pin. Momentum inilah yang membawa 

kepada hukum kekekalan yang kedua, kekekalan momentum (Serway, 

2009). Oleh karena peristiwa momentum dan impuls ini sangat dekat 

dengan peserta didik, sehingga konsepnya harus ditekankan. 

Pada pembelajaran di beberapa sekolah, materi momentum dan impuls 

hadir dalam bentuk praktikum menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu. 

Peralatan yang digunakan sederhana, hanya menggunakan bola dan 

penggaris. Hasil pengamatan yang peserta didik lakukan pun memanfaatkan 

penglihatan secara langsung. Selain itu, praktikum momentum dan impuls 

disekolah juga bisa menggunakan alat yang sudah terkoneksi dengan 

komputer berupa air track. Alat tersebut memanfaatkan blower untuk 

mengurangi gesekan dengan lintasan dan sensor gerak untuk mendeteksi 

gerakan benda (Wantoro, 2016).  

Setiap praktikum diatas memiliki kekurangannya masing-masing. Pada 

praktikum menjatuhkan bola contohnya, bisa menimbulkan ketidakakuratan 

data yang dihasilkan karena pengamatan dilakukan manual dengan 
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memanfaatkan penglihatan. Padahal penglihatan antara masing-masing 

peserta didik bisa berbeda-beda tergantung posisi mereka berada saat 

praktikum.  Disisi lain berbanding lurus dengan kelebihannya karena 

memanfaatkan blower dan auto track dari senso gerak, praktikum dengan 

memanfaatkan alat air track masih tergolong mahal. Sehingga hanya 

sekolah tertentu yang bisa mengadakan alat tersebut. 

 Menghadapi kekurangan dari dua praktikum diatas, maka diperlukan 

alternatif praktikum momentum dan impuls dengan metode lain yang bisa 

mengatasinya. Salah satu alternatifnya adalah praktikum sederhana dengan 

memanfaatkan software tracker. Tracker dapat digunakan sebagai software 

untuk analisis video dan pemodelan komputer. Analisis yang dihasilkan 

oleh tracker bisa berupa data berupa tabel dan grafik. 

Program tracker dapat digunakan untuk analisis video yang berkaitan 

dengan topik kinematika dan spektrum cahaya. Beberapa fitur yang ada 

didalamnya antara lain pelacakan objek dengan overlay posisi, kecepatan, 

percepatan, grafik, beberapa kerangka acuan, titik kalibrasi, dan profil garis 

untuk analisis spektrum dan pola interferensi. Khusus untuk kinematika, 

software ini bisa menampilkan posisi awal benda, posisi tiap frame, 

kecepatan, percepatan, dan dapat juga menampilkan persamaan gerak. 

Alat tambahan yang dibutuhkan dari praktikum ini pun hanya 

smartphone yang dimiliki peserta didik untuk merekam video pada saat 

pengambilan data praktikum. Sehingga peserta didik bisa memanfaatkan 

perkembangan teknologi yang dimilikinya untuk kegiatan pendidikan. 

Setelah direkam menggunakan kamera smartphone, video yang dihasilkan 

dianalisis dengan software tracker. Dari proses analisis menggunakan 

tracker ini, peserta didik akan mendapat banyak data berupa tabel dan 

grafik. 

Praktikum dengan memanfaatkan software tracker ini, bisa membuat 

peserta didik menjadi terbiasa mengolah banyak data. Kebiasaan mengolah 

banyak data ini akan membantu dalam menghadapi fenomena akibat 

perkembangan teknologi sekarang, yaitu fenomena big data. Big data adalah 
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fenomena dimana jumlah data yang banyak terus dihasilkan dalam skala 

yang besar (Che, 2015). Hal ini disebabkan adanya inovasi teknologi pada 

abad 21 telah membuat jutaan orang bisa menghasilkan banyak data melalui 

penggunaan perangkat digital. 

Di sisi lain, banyaknya data yang dihasilkan membutuhkan sebuah 

penyajian yang cepat dan ringkas. Salah satunya dengan menyajikan data 

dalam bentuk grafik. Bentuk penyampaian grafik sendiri bervariasi, bisa 

disampaikan dalam dua atau tiga dimensi yang menghubungkan beberapa 

variabel. Setidaknya ada dua alasan mengapa grafik digunakan sebagai 

ungkapan matematis oleh banyak pihak, yaitu grafik dapat 

mempresentasikan atau meringkas data dan mengomunikasikan agar mudah 

untuk dilakukan interpretasi (Bunawan dkk, 2015). 

Grafik memiliki kemampuan memprediksi kecenderungan pola hasil 

eksperimen. Hasil eksperimen yang berupa banyak data mampu disajikan 

oleh grafik dalam bentuk yang sederhana. Inilah yang melatarbelakangi 

perlunya siswa memahami grafik, karena bisa digunakan sebagai sarana 

pemecah masalah (Gumilar, 2015). Akan tetapi, dalam faktanya masih 

banyak siswa mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Hal ini disebabkan 

karena pengetahuan, penjelasan, dan kegiatan praktis yang dimiliki siswa 

dinilai sangat kurang (Mustain, 2015). 

Seperti yang diketahui, tujuan pembelajaran fisika didalam kurikulum 

2013 adalah untuk menguasai konsep dan prinsip serta mempunyai 

ketrampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai 

bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kemdikbud, 2014). 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka mata pelajaran fisika disekolah 

difungsikan sebagai sarana menumbukan kemampuan siswa dalam hal 

pengetahuan, konsep, dan prinsip fisika. Pembelajaran fisika juga mencakup 

konten atau produk, proses atau metode, sikap, dan teknologi sehingga 

pemahaman siswa terhadap fisika menjadi utuh dan dapat berguna untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 
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Dari pernyataan diatas menurut penulis, pemanfaatan software tracker 

dalam praktikum momentum dan impuls sangat diperlukan untuk 

pembelajaran fisika masa kini. Hal ini dikarenakan bisa menjawab 

permasalahan yang disampaikan seperti ketidakakuratan data yang 

dihasilkan, keterbatasan dana, dan membiasakan peserta didik mengolah 

banyak data berupa tabel maupun grafik untuk menghadapi fenomena big 

data akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukanlah 

penelitian mengenai “Pengembangan Modul Praktikum Momentum Dan 

Impuls Berbasis Video Tracker”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1.2.1. Perlunya alternatif praktikum untuk materi momentum dan impuls 

1.2.2. Perlunya pemanfaatan software tracker dalam praktikum momentum 

dan impuls 

1.3. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 

1.3.1. Pemanfaatan software tracker dalam praktikum momentum dan 

impuls 

1.3.2. Kelayakan dari modul praktikum momentum dan impuls berbasis 

video tracker yang dikembangkan 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

1.4.1. Bagaimana modul praktikum momentum dan impuls berbasis video 

tracker? 

1.4.2. Bagaimana kelayakan dari modul praktikum momentum dan impuls 

berbasis video tracker? 



5 

 

 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

1.5.1. Pengembangan modul praktikum momentum dan impuls berbasis 

tracker 

1.5.2. Uji kelayakan modul praktikum momentum dan impuls berbasis 

tracker 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah 

1.6.1. Meningkatkan semangat dalam proses pembelajaran fisika 

1.6.2. Menambah wawasan mengenai modul praktikum yang dapat 

digunakan pendidik 

1.6.3. Memberi bekal awal sebelum menjadi guru dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran fisika 
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BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Data 

Data didalam KBBI didefinisikan sebagai sebuah keterangan maupun 

bahan nyata yang dapat dijadikan dasar sebuah kajian baik berupa analisis 

atau kesimpulan.. Sebuah data biasanya didapatkan melalui aktivitas 

pengamatan maupun eksperimen. Data yang diperoleh tersebut dijadikan 

sebagai bahan untuk menarik kesimpulan karena mengandung informasi 

mengenai objek yang diamati. 

Data dibagi menjadi dua macam, yaitu data riil dan virtual. Data riil 

diperoleh dengan mengamati secara langsung fenomena fisika yang terjadi 

melalui percobaan. Sedangkan data virtual diambil dari percobaan fisika 

yang disimulasikan. 

2.2. Interpretasi Grafik 

Grafik adalah salah satu cara untuk merepresentasikan data kuantitatif. 

Grafik ini menampilkan hubungan antara dua variabel berkelanjutan dalam 

bentuk visual. Selain itu juga berfungsi untuk mengomunikasikan konsep 

dan ide yang kompleks dalam bentuk sederhana. Bentuk grafika yang 

sederhana memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami data 

tanpa menggunakan kata yang bertele-tele (Mustain, 2015) 

Kemampuan mengkonstruksi dan menginterpretasi diperlukan untuk 

memahami isi dari sebuah grafik. Sehingga kemampuan tersebut bagi siswa 

sangat penting dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan masuknya 

grafik kedalam kurikulum pendidikan. Walaupun begitu, masih banyak 

siswa yang tidak memahami cara interpretasi grafik dengan benar dalam 

topik tertentu (Hasbulloh & Lina, 2017). Padahal kemampuan 

mengkonstruksi dan interpretasi grafik dapat menunjukan representasi 

pemahaman konseptual siswa dalam pembelajaran (Yustiandi, 2017). 

Interpretasi grafik sering dimaknai sebagai kemampuan menganalisis grafik. 

Kemampuan menganalisis grafik ini mencakup bentuk verbal maupun non 
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verbal. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan membuat grafik, 

mengungkapkan makna fisis pada grafik, melakukan prediksi dan 

interpretasi serta melakukan transformasi grafik (Nugroho & Darsono, 

2007) 

2.3. TOGS 

Data hasil debuah percobaan atau eksperimen, biasanya ditampilkan 

dalam bentuk grafik sehingga untuk memahami hasilnya tidak lepas dari 

kemampuan untuk interpretasi grafik. Kemampuan interpretasi grafik yang 

dimiliki oleh siswa bisa diukur menggunakan instrumen tertentu. Salah satu 

instrumen yang tepat untuk mengukurnya adalah tes. Tes yang sesuai untuk 

mengukur kemampuan interpretasi data grafik adalah TOGS (Test Of 

Graphing in Science) (McKenzie & Padilla, 1986) 

Didalam TOGS, ketrampilan grafik yang dipilih untuk penilaian adalah 

yang terkait dengan membangun dan menafsirkan grafik garis. Setidaknya 

ada 9 indikator didalam tes ini, yaitu: 

1) Dengan diberi deskripsi sebuah investigasi dan/atau tabel data yang 

lengkap, siswa akan memilih satu set sumbu yang tepat 

2) Dengan diberi satu set koordinat, siswa akan menemukan titik yang 

sesuai pada grafik dan sebaliknya, 

3) Dengan diberi deskripsi sebuah penyelidikan dan/atau tabel data 

yang lengkap, siswa akan mengidentifikasi grafik dengan variabel 

yang dimanipulasi dan merespons dengan tepat 

4) Dengan diberi serangkaian grafik, siswa akan memilih grafik 

dengan garis yang paling sesuai 

5) Dengan diberi deskripsi tentang penyelidikan dan/atau tabel data 

yang lengkap, siswa akan memilih grafik yang menampilkan data 

dengan benar, 

6) Dengan diberi grafik dan nilai X, siswa akan memilih nilai yang 

sesuai untuk Y dan sebaliknya 
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7) Dengan diberi grafik dan situasi yang memerlukan interpolasi 

dan/atau ekstrapolasi, siswa akan mengidentifikasi kecenderungan 

(trends) yang ditampilkan dalam sekumpulan data 

8) Dengan diberi grafik hubungan (linear atau curvilinear) siswa akan 

memilih deskripsi hubungan yang tepat, 

9) Dengan diberi grafik dua hubungan terkait, siswa akan 

mengidentifikasi generalisasi yang secara tepat menghubungkan 

hasil dua grafik. 

Indikatornya termasuk memilih sumbu yang tepat, menemukan titik 

pada grafik, menggambar garis yang paling cocok, menginterpolasi, 

mengekstrapolasi, menggambarkan hubungan antar variabel, dan 

mengaitkan data yang ditampilkan pada dua grafik. 

Sedangkan Mustain (2015) menyederhanakan indikator didalam TOGS 

menjadi sebagai berikut 

1) Mengidentifikasi grafik dari data, 

2) Menentukan data variabel bebas dan terikat kedalam grafik, 

3) Menentukan nilai data dari range variabel, 

4) Menentukan nama variabel pada koordinat (X,Y) 

5) Menentukan data (X, Y) pada grafik, 

6) Memprediksi data antara dua pengukuran pada grafik, 

7) Menentukan ekstrapolasi dari data pengukuran pada grafik, 

8) Menentukan hubungan variabel pada grafik 

Penguasaan terhadap indikator ini akan menunjukan pemahaman 

substansial dari grafik garis. 

2.4. Pengertian Belajar 

Belajar bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk membangun makna 

atau pemahaman seseorang terhadap sebuah informasi atau menambah 

pengalaman sehingga terjadi perkembangan pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan (Suyatna, 2011). Sedangkan menurut Sudirman (2007) belajar 
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adalah usaha penguasaan seseorang terhadap materi ilmu pengetahuan yang 

bertujuan terbentuknya kepribadian yang seutuhnya. 

Dari kedua pendapat diatas, secara umum belajar bisa diartikan sebagai 

sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan 

penguasaan terhadap sebuah informasi atau pengalaman dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sebagai bekal untuk 

meningkatkan kualitas hidup suatu individu. Pemahaman adalah bagaimana 

cara seseorang memperhatikan, membedakan, menduga, menerangkan, 

memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, 

menuliskan kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2009). Pemahaman 

akan membuat siswa bisa menghubungkan antara konsep yang ada dengan 

fakta-fakta yang ada disekitar. 

Salah satu pemahaman yang wajib dimiliki adalah pemahaman 

konseptual. Pemahaman konseptual adalah suatu proses memahami ide dan 

pengertian dari sebuah peristiwa konkret. Menurut Aunurrahman (2012), 

pemahaman konseptual dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang 

untuk mengolah bahan belajar yang diterima sehingga menjadi bermakna. 

Indikator seseorang sudah memiliki pemahaman konseptual menurut 

Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 

November 2004 adalah 

1) Menyatakan ulang konsep 

2) Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

3) Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep 

6) Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada penyelesaian masalah. 
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2.5. Jalan Belajar 

Setiap individu perlu sebuah jalur tertentu agar proses belajar lebih 

efektif dan efisien. Jalur yang diambil sehingga hasil belajar lebih prograssif 

dinamakan jalan belajar (Learning Path). Jalan belajar berisi susunan, 

tahapan, atau langkah-langkah belajar dari pemahaman awal yang sederhana 

menuju pemahaman yang lebih kompleks untuk memudahkan proses belajar 

siswa, Menurut Haho (2014) konsep jalan belajar yang dimaksud adalah 

jalan yang berurutan dalam proses pembelajaran dari suatu hasil ke hasil 

yang lain. 

Jalan belajar merupakan konci kesuksesan dalam sistem manajeman 

pembelajaran. Menurut De Smet, dkk (2014) jalan belajar didefinisikan 

sebagai sebuah fungsi dalam sistem manajemen pembelajaran untuk 

mengatur sejumlah objek pembelajaran menjadi sebuah jalan yang cocok 

bagi peserta didik. Didalam jalan belajar tahapan belajar disusun secara 

umum (seperti sebuah peta navigasi atau daftar isi) atau dengan cara yang 

spesifik (misal langkah pertama yang lengkap sebelum beralih ke langkah 

berikutnya). 

Jalan belajar sangat erat kaitannya dengan objek pembelajaran. Objek 

pembelajaran mempunyai peranan penting dalam hal pembelajaran oleh 

guru dan peserta didik (De Smet, 2014). Objek belajar yang dimaksud 

meliputi segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran baik dalam 

bentuk digital maupun non-digital. Objek belajar ini harus disusun dengan 

tepat untuk membentuk jalan belajar yang tepat sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. Jalan belajar yang tepat untuk peserta didik kadang 

berbeda satu sama lain. Walaupun begitu, guru harus tetap mengarahkan 

peserta didik untuk sukses dalam pembelajaran sesuai kurikulum yang 

berlaku. 

2.6.  Software Tracker 

Tracker adalah sebuah program bebas yang memiliki fungsi untuk 

menganalisis video dan sebagai alat pemodelan. Alat ini didesain untuk 
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digunakan didalam pembelajaran fisika. Kelebihan tracker diantaranya 

adalah bisa mengkombinasi antara video dan modeling dari komputer 

(Brown, 2019). 

Tracker memiliki fitur diantaranya sebagai berikut: 

• Pelacakan objek manual dan otomatis dengan posisi, kecepatan dan 

overlay percepatan, dan data. 

• Lintasan Pusat Massa 

• Vektor grafis interaktif dan jumlah vektor. 

• Model Builder menciptakan model kinematik dan dinamis partikel 

titik massa  

• Animasi model eksternal dan overlay data multi-titik dari program 

pemodelan terpisah seperti spreadsheet dan Simulasi Java 

• Overlay model secara otomatis disinkronkan dan diskalakan ke 

video untuk perbandingan visual langsung dengan dunia nyata. 

• Memiliki mesin video Xuggle yang bisa memutar dan merekam 

sebagian besar format (mov / avi / flv / mp4 / wmv dll) di Windows / 

OSX / Linux. 

• Filter video, termasuk kecerahan / kontras, strobo, jejak hantu, dan 

filter deinterlace 

• Memperbaiki distorsi perspektif filter ketika objek difoto pada sudut 

lurus. 

• Filter distorsi radial memperbaiki distorsi yang terkait dengan lensa 

mata ikan. 

• Wisaya Ekspor Video memungkinkan pengeditan dan transkode 

video, dengan atau tanpa grafik overlay, menggunakan Pelacak itu 

sendiri. 

• Dialog Properti Video menunjukkan dimensi video, jalur, laju 

bingkai, jumlah bingkai, lebih banyak. 

• Memperbaiki atau mengoordinasikan skala sistem, asal, dan 

kemiringan sistem 
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• Opsi kalibrasi berganda: pita, stik, titik kalibrasi, dan / atau offset 

asal. 

• Beralih dengan mudah ke pusat massa dan bingkai referensi lainnya. 

• Data termasuk satuan (satuan metrik SI secara default, satuan 

panjang dan satuan massa). 

• Alat lingkaran bugar cocok lingkaran ke 3 poin atau lebih, langkah 

atau trek. 

• Tetapkan variabel khusus untuk plot dan analisis. 

• Tambahkan kolom teks yang dapat diedit untuk komentar atau data 

yang dimasukkan secara manual. 

• Alat analisis data mencakup pemasangan kurva otomatis dan manual 

yang kuat. 

• Mengekspor data yang diformat atau mentah ke file teks yang 

dibatasi atau clipboard. 

• Tampilkan nilai yang diukur menggunakan format angka khusus jika 

diinginkan 

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, maka tracker sangat cocok 

apabila dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menganalisis 

interpretasi grafik di fisika. 

2.7. Momentum dan Impuls 

Sebuah truk bermuatan penuh akan lebih sulit untuk berhenti daripada 

sebuah mobil kecil walaupun memiliki kecepatan yang sama. Hal ini 

dkarenakan dalam pengertian fisisnya dikatakan bahwa momentum truk 

lebih besar dibanding mobil. Secara fisika, pengertian momentum �⃗� adalah 

hasil kali antara massa benda (m) dengan kecepatan geraknya (�⃗�) 

�⃗� = 𝑚�⃗� 

Momentum merupakan besaran vektor karena merupakan hasil kali 

besaran skalar m dan besaran vektor v yang mempunyai arah sama, 

berdimensi ML/T, dan satuannya dalam SI adalah kg m/s. Jika partikel 
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bergerak secara sembarang, maka p haruslah mempunyai tiga komponen, 

dengan persamaan   

𝑝𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑚𝑣𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑝𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑚𝑣𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑝𝑧⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑚𝑣𝑧⃗⃗ ⃗⃗  

Ketika menendang sebuah bola yang sedang diam, bola bergerak karena 

ada interaksi antara kaki dan bola. Walaupun interaksi tersebut hanya sesaat, 

namun bola bisa bergerak dengan kecepatan tertentu. Dalam pengertian 

momentum, dikatakan bahwa pada bola terjadi perubahan momentum akibat 

adanya gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya seperti ini 

disebut gaya impulsif. 

Hasil perkalian antara gaya dan selang waktu interaksi kemudian 

disebut impuls. Secara matematis ditulis sebagai berikutnya 

𝐼= ∫ �⃗�𝑑𝑡 

Dari persamaan tersebut diperoleh bahwa jika waktu terjadinya 

tumbukan semakin besar (lama) gaya yang bekerja pada benda akan 

semakin kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa waktu kontak 

antara gaya dan benda sangat mempengaruhi besar gaya yang bekerja pada 

benda saat terjadi tumbukan. Konsep impuls ini kemudian diaplikasikan 

dalam bidang keselamatan mobil untuk mengurangi gaya yang dialami saat 

terjadi kecelakaan. 

Hubungan antara momentum dan impuls dapat diperoleh dengan 

mengurai hukum II Newton, yaitu 

𝑣𝑡⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗�𝛥𝑡 ...(1) 

�⃗� = 𝑚�⃗�  (Hk II Newton) 

�⃗� =
�⃗�

𝑚
  ...(2) 

Dengan memasukan persamaan diatas, diperoleh 

𝑣𝑡⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ +
�⃗�

𝑚
𝛥𝑡 

Sehingga diperoleh 

�⃗�𝛥𝑡 = 𝑚(𝑣𝑡⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗) 



14 

 

 

 

𝐼 = 𝛥�⃗� 

Dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa impuls suatu benda 

sama dengan perubahan momentum yang dialami benda. 

Jika ada dua benda yang bertumbukan bermassa m1 dan m2 bergerak 

berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing (𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗) dan (𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗) serta tidak 

mendapatkan gaya dari luar, maka menurut persamaan �⃗�𝛥𝑡 = 𝑚(𝑣𝑡⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗), 

apabila �⃗� = 0  maka 𝛥�⃗� = 0 atau �⃗� = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jumlah momentum benda sebelum dan sesudah 

tumbukan adalah sama. Hal ini kemudian disebut hukum kekekalan 

momentum. 

Sebelum tumbukan, kecepatan masing-masing benda adalah 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗dan 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Sesudah tumbukan kecepatannya menjadi 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗′dan 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗′. Apabila 𝐹1
⃗⃗ ⃗⃗  adalah 

gaya yang dimiliki m1 untuk menumbuk m2,  dan  𝐹2
⃗⃗ ⃗⃗  adalah gaya yang 

dimiliki  m2 untuk menumbuk m1, maka menurut hukum III Newton 

diperoleh hubungan sebagai berikut 

�⃗�(𝑎𝑘𝑠𝑖) = −�⃗� (𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖) atau 𝐹12
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝐹21

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. Jika kedua ruas dikalikan 

dengan selang waktu, maka akan diperoleh 

𝐹12
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝛥𝑡 = −𝐹21

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝛥𝑡 

𝑚1𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑚2𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑚1𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗′ + 𝑚2𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗′ 

Apabila persamaan diatas dikelompokan, maka 

𝑚1𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑚1𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗′ = 𝑚2𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗′ − 𝑚2𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ 

Tumbukan antara dua benda dikatakan lenting sempurna apabila jumlah 

energi mekanik benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Energi 

mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Apabila tumbukan 

terjadi dibidang horisontal, maka energi potensial bisa diabaikan sehingga 

hanya tersisa energi kinetik. Jadi akan berlaku hukum kekekalan energi 

kinetik. 

Hukum kekekalan energi kinetik bisa ditulis sebagai berikut 

𝐸𝐾1 + 𝐸𝐾2 = 𝐸𝐾1′ + 𝐸𝐾2′ 

𝑚1 (𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗
2
− 𝑣1

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗
2
) = 𝑚2 (𝑣2

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗
2
− 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗

2
) 
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𝑚1(𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣1
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )(𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑣1

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) = 𝑚1(𝑣2
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗)(𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑣2

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) 

Jika persamaan kekekalan momentum dimasukan kedalam persamaan 

diatas akan menjadi 

 

𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = −(𝑣1
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣2

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) 

−(𝑣1
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣2

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )

𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗
= 1 

−(𝑣1
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣2

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )

𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗
= 𝑒 (𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖) 

Apabila tumbukan tidak lenting sempurna, melainkan sebagian atau 

bahkan tidak sama sekali, maka tinggal mengganti koefisien restitusi yang 

bernilai 1 di ruas kanan. Maka bisa disimpulkan bahwa koefisien restitusi 

adalah hasil negatif dari perbandingan beda kecepatan kedua benda setelah 

dan sebelum tumbukan. 

Harga dari e adalah 1 ≥ e ≥ 0. Apabila e = 1 maka ia termauk tumbukan 

lenting sempurna. Apabila e = 0, maka ia termasuk tumbukan tidak lenting 

sama sekali, dan apabila e berada diantara 0 – 1 maka termasuk lenting 

sebagian. 
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BAB 3  METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and 

Development (Penelitian dan Pengembangan). Dalam hal ini metode yang 

digunakan untuk menghasilkan dan menguji keefektifan produk tertentu 

(Sugiyono, 2013:407). Dari tiga model yang ada yaitu model pengembangan 

teoritik, konseptual, dan prosedural. Model pengembangan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah model prosedural. Model prosedural deskriptif 

adalah model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah 

prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tertentu 

(Setyosari, 2010:200). 

3.2. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Borg and Gall, prosedur penelitian dan pengembangan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian dan pengumpulan informasi awal 

Penelitian dan pengumpulan informasi awal diperoleh dari 

observasi terhadap jurnal penelitian terkait. 

b. Perencanaan 

Tahap selanjutnya setelah peneliti mengetahui permasalahan 

diatas langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah 

menentukan jenis pengembangan serta menentukan tujuan yang 

ingin dicapai. Peneliti melakukan pengembangan eksperimen 

momentum dan impuls berbasis tracker sehingga bisa dipakai untuk 

menganalisis kemampuan grafik dari siswa. 

c. Pengembangan produk 

Pengembangan format produk awal dilakukan dengan membuat 

desain produk dan dilakukan validasi oleh para ahli, yakni ahli 

materi, media, serta pembelajaran. Desain praktikum dibuat 

berdasarkan analisis praktikum menggunakan tracker yang sudah 
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dibuat sebelumnya. Praktikum yang dibuat mengacu pada 

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator yang terdapat di Kurikulum 

2013.  

d. Uji coba 

Tahap berikutnya adalah melakukan uji coba awal. Uji coba 

awal dapat dilakukan peneliti dengan memakai prosedur praktikum 

yang sudah dibuat. Setelah diuji coba, kemudian hasilnya dianalisis 

untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki sehingga bisa 

melangkah ketahap selanjutnya yaitu revisi produk. 

e. Revisi Produk 

Hasil dari uji coba yang dilakukan, kemudian digunakan untuk 

merevisi produk awal. Dari hasil uji coba tersebut diperoleh data 

kualitatif tentang produk yang sedang dikembangkan. 

3.3. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti yakni di 

jurusan Fisika Unnes. Peniliti akan melakukan penelitian pada bulan 

Oktober. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam 

pengumpulan data 

a. Observasi 

Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

pentingnya dilakukan pengembangan praktikum momentum dan 

impuls untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Teknik ini 

dilakukan dengan melalui observasi berbagai jurnal penelitian terkait 

dan kemudian digunakan penulis untuk mengembangkan praktikum 

yang tepat. 
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b. Angket atau Kuesioner 

Angket kuisioner yang digunakan oleh peniliti adalah angket validasi 

ahli yang terdiri dari angket validasi ahli pembelajaran, angket 

validasi ahli media, angket validasi ahli materi, serta angket respon 

sampel.  

3.5. Instrumen Penelitian 

a. Modul Praktikum 

Modul praktikum ini didapat setelah penulis melakukan eksperimen 

terhadap berbagai jenis praktikum momentum dan impuls. Dari 

proses itu diperoleh detail praktikum yang bisa digunakan untuk 

menyusun modul. 

b. Lembar Angket/ Kuesioner 

Lembar ini berisi pertanyaan yang diajukan penulis kepada validator 

ahli dan responden mahasiswa. Angket tanggapan dari validator ahli 

digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari modul. Angket 

disusun berdasarkan komponen penilaian modul yang dikeluarkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Setidaknya ada 4 

komponen penilaian modul, yaitu: 1) kelayakan isi, 2) kelayakan 

kebahasaan, 3) kelayakan penyajian, dan 4) kelayakan kegrafikan. 

Sedangkan angket kepada responden mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap modul praktikum 

momentum dan impuls berbasis video tracker. Aspek respon yang 

ada dalam angket responden berisi ringkasan dari 4 komponen 

penilaian yang dikeluarkan BSNP. 

Setiap aspek yang ada didalam angket kelayakan dari ahli dan 

responden mahasiswa disajikan dalam bentuk pertanyaan berupa 

skala likert untuk menjawabnya. 
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c. Alat Rekam dan Dokumentasi 

Alat rekam dan dokumentasi berupa smartphone, kamera, dan buku 

catatan untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan data selama 

penelitian 

3.6. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Kelayakan Modul 

Angket uji kelayakan digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

dari modul praktikum yang sudah dikembangkan. Untuk analisis ini 

digunakan skala likert dengan rentang skor 1 sampai 5. Kategori skor 

dalam skala Likert menurut Sugiyono (2014: 134) dijelaskan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. Kategori Skor dalam Skala Likert 

No 
Skor Keterangan 

1 5 Sangat Baik/ Sangat Setuju 

2 4 Baik/ Setuju 

3 3 Cukup 

4 2 Kurang Baik/ Kurang Setuju 

5 1 Sangat Tidak Baik/ Sangat Tidak Setuju 

 

Untuk mengetahui kelayakan modul praktikum digunakan rumus: 

𝑃 =
𝛴𝑅

𝑁
100% 

Keterangan: 

P  : Persentase (%) 

R  : Skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor maksimum 

Tingkat kelayakan dari modul akan diperoleh sesuai dengan kriteria 

berikut: 

Persentase (P) Keterangan 

81 – 100% Sangat Layak, tidak perlu direvisi 

61 – 80% Layak, tidak perlu direvisi 

41 – 60% Kurang layak, perlu direvisi 

21 – 40% Tidak Layak, perlu direvisi 

<20% Sangat Tidak Layak, perlu direvisi 
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b. Analisis Tanggapan Responden Mahasiswa 

Angket tanggapan responden mahasiswa digunakan untuk 

mengetahui tanggapan responden mahasiswa terhadap modul 

praktikum yang sudah digunakan. Angket ini menggunakan skala 

likert dengan skor 1 sampai 5 untuk penilaian setiap aspeknya. 

Untuk mengetahui kriteria modul sesuai hasil tanggapan responden 

mahasiswa digunakan rumus: 

𝑃 =
𝛴𝑅

𝑁
100% 

Keterangan: 

P  : Persentase (%) 

R  : Skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor maksimum 

Kualifikasi modul sesuai dengan tanggapan responden mahasiswa 

dapat dikelompokan seperti berikut:  

Persentase (%) 
Kualifikasi 

81 – 100% Sangat Baik 

61 – 80% Baik 

41 – 60% Cukup 

21 – 40% Kurang Baik 

<20% Sangat Tidak Baik 
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3.7. Diagram Alir Penelitian 

  Penelitian dan pengumpulan informasi awal 

Penelitian dan pengumpulan informasi awal diperoleh 

dari observasi terhadap jurnal penelitian terkait. 

 

Perencanaan 

Peneliti melakukan pengembangan eksperimen 

momentum dan impuls berbasis video tracker 

Pengembangan produk  

Membuat desain produk berdasarkan pengembangan eksperimen 

yang telah dilakukan dan meminta validasi dari ahli 

Uji coba  

Uji coba awal dapat dilakukan dengan meminta lima nahasiswa fisika 

untuk memberi tanggapan terhadap modul yang dikembangkan 

Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan berdasarkan validasi dari ahli dan 

tanggapan dari responden 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membuat modul praktikum 

momentum dan impuls berbasis tracker yang cocok berdasarkan eksperimen 

yang dilakukan. Selain itu dilakukan juga uji kelayakan oleh dosen ahli 

terhadap modul praktikum momentum dan impuls berbasis tracker yang 

sudah penulis kembangkan. 

4.1.1. Penelitian dan pengumpulan informasi awal 

Penelitian dan pengumpulan informasi awal diperoleh dari 

observasi terhadap jurnal penelitian terkait. Dari observasi tersebut 

diperoleh bahwa pada pembelajaran di beberapa sekolah, materi 

momentum dan impuls hadir dalam bentuk praktikum menjatuhkan 

bola dari ketinggian tertentu. Peralatan yang digunakan sederhana, 

hanya menggunakan bola dan penggaris. Selain itu, praktikum 

momentum dan impuls disekolah juga bisa menggunakan alat yang 

sudah terkoneksi dengan komputer berupa air track. Alat tersebut 

memanfaatkan blower untuk mengurangi gesekan dengan lintasan dan 

sensor gerak untuk mendeteksi gerakan benda.  

Setiap praktikum diatas memiliki kekurangannya masing-masing. 

Pada praktikum menjatuhkan bola contohnya, bisa menimbulkan 

ketidakakuratan data yang dihasilkan karena pengamatan dilakukan 

manual dengan memanfaatkan penglihatan.  Padahal penglihatan antara 

masing-masing peserta didik bisa berbeda-beda tergantung posisi 

mereka berada saat praktikum.  Disisi lain berbanding lurus dengan 

kelebihannya karena memanfaatkan blower dan auto track dari sensor 

gerak, praktikum dengan memanfaatkan alat air track masih tergolong 

mahal. Sehingga hanya sekolah tertentu yang bisa mengadakan alat 

tersebut. 

Dalam upaya menanggulangi kekurangan masing-masing 

praktikum, penulis berusaha mengajukan alternatif praktikum yang 
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memanfaatkan software yang dikembangkan oleh MIT yaitu tracker. 

Tracker dapat digunakan sebagai software untuk analisis video dan 

pemodelan komputer. Analisis yang dihasilkan oleh tracker bisa berupa 

data berupa tabel dan grafik. 

Program tracker dapat digunakan untuk analisis video yang 

berkaitan dengan topik kinematika dan spektrum cahaya. Beberapa fitur 

yang ada didalamnya antara lain pelacakan objek dengan overlay posisi, 

kecepatan, percepatan, grafik, beberapa kerangka acuan, titik kalibrasi, 

dan profil garis untuk analisis spektrum dan pola interferensi. Khusus 

untuk kinematika, software ini bisa menampilkan posisi awal benda, 

posisi tiap frame, kecepatan, percepatan, dan dapat juga menampilkan 

persamaan gerak. 

Alat tambahan yang dibutuhkan dari praktikum ini pun hanya 

smartphone yang dimiliki peserta didik untuk merekam video pada saat 

pengambilan data praktikum. Sehingga peserta didik bisa 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang dimilikinya untuk 

kegiatan pendidikan. Setelah direkam menggunakan kamera 

smartphone, video yang dihasilkan dianalisis dengan software tracker. 

Jadi walaupun praktikumnya sederhana, akan tetapi masih bisa 

mendapat hasil yang akurat. Dari hasil observasu yang dilakukan, 

peneliti bermaksud  mengembangkan  modul praktikum momentum dan 

impuls berbasis video tracker.  

4.1.2. Perencanaan 

Tahap selanjutnya setelah peneliti mengetahui permasalahan diatas 

adalah menentukan jenis pengembangan serta menentukan tujuan yang 

ingin dicapai. Diperoleh bahwa kompetensi inti dari materi momentum 

dan impuls adalah 

(a) Menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum 

kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari 
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(b) Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan 

momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket 

sederhana 

Dalam hal ini, peneliti menguji dua jenis praktikum yaitu bola jatuh 

bebas ke lantai dan tumbukan dua benda. Dari pengujian dua jenis 

praktikum ini, bisa diperoleh praktikum yang lebih mudah dan cocok 

untuk dipakai disekolah. Berikut adalah hasil dari pengujian terhadap 

dua praktikum yang sudah dilakukan: 

1. Bola Jatuh Bebas 

Pada eksperimen ini digunakan beberapa bola yang dijatuhkan 

dari ketinggian tertentu. Sebelum dilakukan eksperimen, terlebih 

dahulu diukur ketinggian bola saat mulai dijatuhkan. Setelah 

terekam dengan baik oleh kamera, hasilnya kemudian dianalisis 

menggunakan tracker.  

 

Gambar 4.1. Praktikum Bola Jatuh Bebas 

 

Koefisien restitusi dari percobaan dapat dihitung dengan 

persamaan : 

𝑒 = √
ℎ2

ℎ1
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Data yang dihasilkan setelah analisis tracker, kemudian 

dipindahkan ke excel untuk menghitung standar deviasi. Standar 

deviasi dapat dihitung menggunakan persamaan : 

𝑠 = √
𝛴(𝑒𝑖 − 𝑒)2

𝑛 − 1
 

Sehingga hasil akhir koefisien restitusi dapat dituliskan e ± s. 

• Bola Kasti  

Hasil pengukuran tinggi pantulan dan koefisien restitusi 

Tabel 4.2. Rekap Tinggi Pantulan Hasil Analisis Software 

Tracker untuk Bola Kasti 

Percobaan 

Ke 
h1 (m) h2 (m) h3 (m) h4 (m) h5 (m) 

1 1,51 0,90 0,52 0,31 0,16 

2 1,31 0,78 0,49 0,32 0,20 

3 1,20 0,71 0,44 0,26 0,13 

4 1,00 0,64 0,41 0,27 0,17 

5 0,70 0,46 0,31 0,22 0,15 

Tabel 4.3. Rekap Hasil Perhitungan Koefisien Restitusi untuk 

Bola Kasti 

Percobaan 

Ke 
e1 e2 e3 e4 e 

1 0,77 0,76 0,77 0,72 0,76 

2 0,77 0,79 0,81 0,79 0,79 

3 0,77 0,79 0,77 0,71 0,76 

4 0,80 0,80 0,81 0,79 0,80 

5 0,81 0,82 0,84 0,83 0,82 

e rata-rata 0,79 

 

Standar Deviasi   =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,059 

Koefisien Restitusi = 0,79 ± 0,059 

Kesalahan Relatif  =  
0,059

0,79
𝑥100% =7,5% 

Ketelitian  = 92,5 % 
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• Bola Pingpong  

Hasil pengukuran tinggi pantulan dan koefisien restitusi 

 

Tabel 4.4. Rekap Tinggi Pantulan Hasil Analisis Software 

Tracker untuk Bola Pingpong 

Percobaan 

Ke 
h1 (m) h2 (m) h3 (m) h4 (m) h5 (m) 

1 1,50 0,85 0,54 0,32 0,19 

2 1,31 0,75 0,50 0,34 0,25 

3 1,21 0,71 0,46 0,30 0,18 

4 1,01 0,63 0,44 0,31 0,22 

5 0,89 0,56 0,39 0,25 0,19 

Tabel 4.5. Rekap Hasil Perhitungan Koefisien Restitusi untuk 

Bola Pingpong 

Percobaan 

Ke 
e1 e2 e3 e4 e 

1 0,75 0,80 0,77 0,77 0,77 

2 0,76 0,82 0,82 0,86 0,81 

3 0,77 0,80 0,81 0,77 0,79 

4 0,79 0,84 0,84 0,84 0,83 

5 0,79 0,83 0,80 0,87 0,83 

e rata-rata 0,81 

Standar Deviasi   =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,048 

Koefisien Restitusi = 0,81 ± 0,048 

Kesalahan Relatif = 
0,048

0,81
𝑥100% = 5,94% 

Ketelitian  = 94,06 % 

• Bola Bekel  

Hasil pengukuran tinggi pantulan dan koefisien restitusi 

Tabel 4.6. Rekap Tinggi Pantulan Hasil Analisis Software 

Tracker untuk Bola Bekel 

Percobaan 

Ke 
h1 (m) h2 (m) h3 (m) h4 (m) h5 (m) 

1 1,51 1,07 0,82 0,58   

2 1,41 1,02 0,75 0,55 0,40 
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3 1,00 0,72 0,54 0,42 0,31 

4 0,90 0,67 0,52 0,41 0,30 

5 0,81 0,60 0,45 0,34 0,25 

 

Tabel 4.7. Rekap Hasil Perhitungan Koefisien Restitusi untuk 

Bola Bekel 

Percobaan 

Ke 
e1 e2 e3 e4 e 

1 0,84 0,88 0,84 0,00 0,85 

2 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85 

3 0,85 0,87 0,88 0,86 0,86 

4 0,86 0,88 0,89 0,86 0,87 

5 0,86 0,87 0,87 0,86 0,86 

e rata-rata 0,86 

 

Standar Deviasi  =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,016 

Koefisien Restitusi = 0,86 ± 0,016 

Kesalahan Relatif = 
0,016

0,86
𝑥100% = 1,81% 

Ketelitian  = 98,19 % 

• Bola Kasti dan Lantai Keramik 

Tabel 4.8. Rekap Hasil Tinggi Pantulan dan Perhitungan 

Koefisien Restitusi untuk Bola Kasti 

Percobaan 

Ke 
h1 (m) h2 (m) e 

1 1,507 0,834 0,744 

2 1,442 0,779 0,735 

3 1,320 0,749 0,753 

4 1,206 0,664 0,742 

5 1,100 0,605 0,742 

6 1,026 0,591 0,759 

7 0,935 0,537 0,758 

  e rata-rata 0,748 

Standar Deviasi  = √
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,0225 

Koefisien Restitusi = 0,748 ± 0,0225 

Kesalahan Relatif = 
0,0225

0,748
𝑥100% = 3% 

Ketelitian  = 97% 



28 

 

 

 

b. Tumbukan dua benda 

Pada eksperimen ini digunakan beberapa bola yang yang 

dipasangkan untuk bertumbukan. Sebelum dilakukan eksperimen, 

terlebih dahulu diukur massa dari bola dan jarak kedua bola saat 

akan dilepaskan untuk bertumbukan. Setelah terekam dengan baik 

oleh kamera, hasilnya kemudian dianalisis menggunakan tracker. 

 

Gambar 4.2. Praktikum Tumbukan Dua Benda 

 Nilai koefisien restitusi, dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan: 

𝑒 =
−(𝑣1

′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑣2
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )

𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗
 

Data yang dihasilkan setelah analisis tracker, kemudian 

dipindahkan ke excel untuk menghitung standar deviasi. Standar 

deviasi dapat dihitung menggunakan persamaan : 

𝑠 = √
𝛴(𝑒𝑖 − 𝑒)2

𝑛 − 1
 

Sehingga hasil akhir koefisien restitusi dapat dituliskan e ± s. 
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• Dua bola bekel  

Tabel 4.9. Rekap Hasil Kecepatan Bola dan Perhitungan 

Koefisien Restitusi untuk Bola Bekel (1) 

Percobaan 
Ke 

Tumbukan 
ke 

�́�1 �́�2 �́�1′ �́�2′ e 

1 

1 0,33 -0,41 -0,38 0,26 0,86 

2 0,36 -0,26 -0,19 0,33 0,84 

3 0,22 -0,34 -0,33 0,13 0,82 

4 0,27 -0,22 -0,14 0,27 0,84 

5 0,18 -0,20 -0,20 0,13 0,85 

 e rata rata 0,84 

 

Standar Deviasi  =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
= 0,015 

Koefisien Restitusi = 0,84 ± 0,015 

Kesalahan Relatif = 
0,015

0,84
𝑥100% = 1,8% 

Ketelitian  = 98,2 % 

Tabel 4.10. Rekap Hasil Kecepatan Bola dan Perhitungan 

Koefisien Restitusi untuk Bola Bekel (2) 

Percobaan 
Ke 

Tumbuka
n ke 

�́�1 �́�2 �́�1′ �́�2′ e 

2 

1 0,27 -0,36 -0,32 0,24 0,89 

2 0,31 -0,21 -0,18 0,27 0,87 

3 0,20 -0,27 -0,26 0,15 0,87 

4 0,23 -0,14 -0,12 0,20 0,86 

5 0,15 -0,21 -0,19 0,10 0,81 

 e rata rata 0,86 

Standar Deviasi  =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,03 

Koefisien Restitusi = 0,86 ± 0,03 

Kesalahan Relatif = 
0,03

0,86
𝑥100% = 3,5% 

Ketelitian  = 96,5% 

Tabel 4.11. Rekap Hasil Kecepatan Bola dan Perhitungan 

Koefisien Restitusi untuk Bola Bekel (3) 

Percobaan 
Ke 

Tumbukan 
ke 

�́�1 �́�2 �́�1′ �́�2′ e 

3 
1 -0,58 0,35 0,26 -0,52 0,84 

2 -0,23 0,50 0,45 -0,21 0,91 
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3 -0,46 0,19 0,16 -0,42 0,88 

4 -0,20 0,38 0,36 -0,15 0,86 

5 -0,26 0,16 0,11 -0,26 0,87 

 e rata rata 0,87 

Standar Deviasi  =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,026 

Koefisien Restitusi = 0,87 ± 0,026 

Kesalahan Relatif = 
0,026

0,86
𝑥100% = 3% 

Ketelitian  = 97% 

• Bola Kasti dan Keramik 

Tabel 4.12. Rekap Hasil Kecepatan Bola dan Perhitungan Koefisien 

Restitusi untuk Bola Bekel dan keramik 

Percobaan 

Ke 
�́�1 �́�2 �́�1′ �́�2′ e 

1 0,753 0,014 0,095 0,497 
0,545 

2 0,599 0,000 0,117 0,394 
0,462 

3 0,931 0,000 0,173 0,677 
0,542 

4 0,695 0,055 0,122 0,472 
0,546 

5 1,002 0,124 0,024 0,519 
0,564 

     
0,532 

Standar Deviasi   =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
 = 0,0399 

Koefisien Restitusi = 0,532 ± 0,0399 

Kesalahan Relatif = 
0,0339

0,532
𝑥100% = 7,5% 

Ketelitian  = 92,5 % 

c. Analisis Hasil Uji Praktikum 

Dari data diatas, bisa disimpulkan bahwa rata-rata kesalahan 

relatif yang dihasilkan oleh praktikum kedua cenderung lebih kecil 

dibandingkan dengan yang pertama. Kesalahan relatif pada 

praktikum yang pertama berada pada kisaran 1,8 % - 5,1 %. 

Sedangkan pada praktikum kedua berada 1,8% - 3,6 %. 

Selain itu, pada percobaan terakhir di masing-masing 

praktikum diujikan dua benda yang sama. Hasil dari uji keduanya 
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memiliki ketelitian yang baik yaitu diatas 90 %. Sehingga bisa 

disimpulkan tidak mengapa ketika memilih salah satu praktikum. 

Tapi dalam hal ini, penulis cenderung memilih praktikum kedua 

 

4.1.3. Pengembangan Produk Awal 

Pengembangan format produk awal dilakukan dengan membuat 

desain produk. Desain praktikum dibuat berdasarkan analisis praktikum 

menggunakan tracker yang sudah dibuat sebelumnya. Praktikum yang 

dibuat mengacu pada Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator yang 

terdapat di Kurikulum 2013.  

Desain modul praktikum momentum dan impuls berbasis video 

tracker yang telah dibuat terdiri dari beberapa bagian, yaitu : Judul, 

Kompetensi Dasar, Landasan Teori, Petunjuk Praktikum, Analisis Data 

Pengamatan, dan Kesimpulan. Selain itu terdapat juga panduan 

penggunaan software tracker yang dilengkapi tangkapan layar untuk 

memudahkan siswa dalam menganalisis data. Pada tahapan ini, 

dititikberatkan kepada pengembangan isi materi dan metode 

pengambilan data praktikum. Tampilan modul juga dibuat berwarna 

dan didesain semenarik mungkin untuk menarik minat belajar. 

Tampilan sampul modul dan isi bisa dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.3. Sampul Modul dan Isi Materi Momentum dan Impuls 

 

Gambar 4.4. Isi Materi Momentum dan Impuls 
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Gambar 4.5.  Isi Materi dan Petunjuk Praktikum 

 

Pengembangan isi materi modul praktikum momentum dan impuls 

berbasis video tracker bertujuan untuk menyajikan materi secara rinci 

dan lengkap, sehingga diharapkan siswa mendapat pemahaman sebagai 

bekal untuk memulai praktikum. Ada 3 pembahasan inti yang terdapat 

pada modul, meliputi definisi momentum, impuls, serta jenis-jenis 

tumbukan berdasarkan koefisien restitusi. Rumus yang terdapat pada 

modul juga diturunkan secara bertahap, agar memudahkan siswa untuk 

mengaitkan materi momentum, impuls, dan jenis tumbukan. Terdapat 

juga gambar pemain sepak bola yang hendak menendang dan simulasi 

dua bola yang akan bertumbukan guna memudahkan siswa memahami 

materi.  
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Gambar 4.6. Analisis Data Pengamatan (1) 

 

Gambar 4.7.  Analisis Data Pengamatan (2) 

Pada analisis data pengamatan, dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

pengukuran massa dari setiap bola, tabel hasil analisis software tracker, 

dan soal evaluasi. Soal evaluasi bertujuan untuk melihat kemampuan 

siswa memahami grafik dan mengarahkan kepada tujuan praktikum 

momentum dan impuls. Soal evaluasi disusun berdasarkan indikator 

TOGS yang dinyatakan Mustain (2015) yang meliputi: 

1) Mengidentifikasi grafik dari data, 
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2) Menentukan data variabel bebas dan terikat kedalam grafik, 

3) Menentukan nilai data dari range variabel, 

4) Menentukan nama variabel pada koordinat (X,Y) 

5) Menentukan data (X, Y) pada grafik, 

6) Memprediksi data antara dua pengukuran pada grafik, 

7) Menentukan ekstrapolasi dari data pengukuran pada grafik, 

8) Menentukan hubungan variabel pada grafik 

 

Gambar 4.8. Lembar Panduan Penggunaan Tracker 

Pada bagian akhir juga terdapat lembar panduan penggunaan 

tracker yang bisa digunakan siswa. Lembar ini berisi tentang petunjuk 

teknis langsung untuk mendapatkan hasil analisis dari praktikum yang 

diinginkan. 

4.1.4. Uji coba awal 

Tahap berikutnya adalah melakukan uji coba awal. Uji coba 

dilakukan terhadap dua kelompok responden, yaitu validasi tim ahli dan 

responden mahasiswa. Validasi tim ahli diberikan kepada 2 dosen dan 1 

guru sebagai praktisi dilapangan. Hasil validasi kemudian digunakan 

untuk mengetahui kelayakan dari moduk praktikum yang sedang 

dikembangkan. Sedangkan untuk kelompok kedua terdiri atas 5 
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responden mahasiswa dilakukan dengan membagikan angket dan 

menerima tanggapan tentang modul praktikum.   

• Uji Kelayakan Modul Praktikum Momentum dan Impuls oleh 

Ahli 

Modul praktikum yang dikembangkan harus diuji kelayakannya 

dalam pembelajaran oleh ahli. Ada empat komponen yang dinilai dari 

modul, yaitu  komponen kelayakan isi, komponen kelayakan 

kebahasaan, komponen kelayakan penyajian dan komponen kelayakan 

kegrafisan. Hasil uji kelayakan diperoleh dari penilaian pakar terhadap 

modul praktikum menggunakan lembar validasi. Uji ini dilaksanakan 

oleh 2 dosen ahli dan 1 guru sebagai praktisi di lapangan, yaitu: 

1) Dr. Sunyoto Eko N M.Si (Dosen Fisika Universitas Negeri 

Semarang) 

2) Drs. Ngurah Made Darma Putra M.Si., Ph.D. (Dosen Fisika 

Universitas Negeri Semarang) 

3) Zayyinul Musthofa, S.Pd (Guru Fisika SMA Al Multazam – 

Semarang) 

Tabel 4.13. Rekap Hasil Penilaian Kelayakan Modul Praktikum 

No Komponen Penilaian Skor 

1 Komponen Kelayakan Isi 83% 

2 Komponen Kelayakan Kebahasaan 85% 

3 Komponen Kelayakan Penyajian 88% 

4 Komponen Kelayakan Kegrafikan 82% 

Rerata 84% 

Kriteria 
Sangat 

Layak 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa hasil penilaian 

kelayakan modul praktikum memperoleh skor 84% dengan kriteria 

sangat layak. Hasil penilaian menunjukkan bahwa modul praktikum 

momentum dan impuls  berbasis video Tracker telah memenuhi semua 

komponen yaitu komponen kelayakan isi, komponen kelayakan 
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kebahasaan, komponen kelayakan penyajian, dan komponen kelayakan 

kegrafisan. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa modul 

praktikum sangat layak digunakan untuk kegiatan praktikum. Namun 

demikian peneliti juga perlu memperhatikan kritik dan saran dari pakar 

untuk keperluan revisi. 

• Hasil Angket Oleh Responden Mahasiswa 

Langkah selanjutnya setelah validasi ahli terhadap modul 

praktikum sudah terlaksana, maka selanjutnya adalah menyebarkan 

angket kepada 5 orang mahasiswa untuk mengetahui tanggapannya. 

Tanggapan ini diperlukan untuk mengetahui keterbacaan modul secara 

umum setelah membaca, mempelajari, dan menanyakan hal yang lebih 

detail pada peneliti. Tanggapan responden mahasiswa diperoleh dari 

angket yang disiapkan oleh peneliti. Rekap hasil angket responden 

mahasiswa ditunjukan dalam Tabel 4.14 

Tabel 4.14. Rekap Hasil Tanggapan Responden Terhadap Modul 

Praktikum 

NO Indikator/ Aspek Penilaian Rerata 

skor 

1 Prosedur dan langkah-langkah kerja mudah 

dipahami 
4,2 

2 Prosedur dan langkah-langkah kerja disajikan 

secara sistematis dan runtut 
4,2 

3 Materi yang disajikan dalam modul mudah 

dipahami 
3,8 

4 Materi yang disampaikan dalam modul sudah 

lengkap 
4 

5 Kalimat yang digunakan dalam modul mudah 

dipahami 
4,2 

6 Gambar dalam modul sesuai dengan materi 4,4 

7 Gambar yang disajikan dalam modul jelas dan 

berwarna 
4,2 
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8 Keterangan gambar sesuai dengan gambar yang 

dijelaskan 
4,4 

9 Huruf yang digunakan dalam modul mudah dibaca 4,2 

10 Soal evaluasi dalam modul mudah dimengerti 3,8 

Rerata 41,4 

Persentase 82,8% 

Kriteria Sangat 

baik 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil tanggapan mahasiswa 

terhadap modul praktikum  memperoleh persentase skor 82,8%, yang 

termasuk dalam kriteria sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas penyajian dan tampilan modul praktikum sangat baik karena 

sudah sesuai dan mudah dipahami. 

4.1.5. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan dalam rangka perbaikan modul praktikum 

dengan memanfaatkan kritik dan saran dari pakar ketika melaksanakan 

validasi. Kritik dan saran dari pakar untuk perbaikan modul praktikum 

disajikan sebagai berikut:. 

1) Konsep impuls itu 𝐼 =  ∫𝐹 𝑑𝑡 bukan 𝐼 =  𝐹 𝑑𝑡 

2) Terdapat kurang tepatnya analisis rumus dan masih terdapat typo, 

serta tata letak yang kurang tepat.  

3) Perlu adanya sumber bacaan yang lebih valid dan disajikan dengan 

gambar/ desain layout yang lebih menarik sehingga tidak 

membosankan.  

4) Ditambah dengan adanya pertanyaan yang memacu siswa lebih 

kritis lagi 

5) Modul Praktikum dipisah menjadi modul praktikum untuk siswa 

dan panduan untuk guru 

6) Panduan penggunaan tracker dibuat terpisah 



39 

 

 

 

Saran dan kritik dari pakar digunakan sebagai acuan revisi modul 

praktikum momentum dan impuls berbasis video Tracker. Kritik pada 

poin pertama dilakukan langsung dengan mengubah persamaan dari 

impuls  

 

 

Gambar 4.9. Perbaikan Konsep Pada Modul Praktikum 

 

Saran poin kedua, ditindaklanjuti dengan menyunting penurunan 

rumus pada modul dan memperbaiki tulisan. 

 

 

Gambar 4.10. Perbaikan Penurunan Rumus dan Penulisan Pada 

Modul Praktikum 

Pada saran poin ketiga, dilakukan penambahan isi materi dan daftar 

pustaka. 
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Gambar 4.11. Penambahan Daftar Pustaka Pada Modul Praktikum 

 

Revisi saran pada poin keempat, dilakukan dengan menambahkan 

dua soal evaluasi. 

 

 

Gambar 4.12. Penambahan Soal Evaluasi untuk Melatih Berfikir 

Kritis Siswa 

 

Revisi pada poin kelima dan keenam dilakukan dengan membagi 

modul menjadi tiga bagian yaitu panduan guru, panduan siswa, dan 

panduan penggunaan software tracker. Pada panduan guru berisi data 

hasil pengamatan yang sudah dilakukan peneliti untuk memberi garis 

besar jawaban dari modul praktikum. 

 

Gambar 4.13. Panduan Guru Pada Modul Praktikum 
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Gambar 4.14. Panduan Siswa Pada Modul Praktikum 

 

 

Gambar 4.15. Lembar Penggunaan Tracker Pada Modul Praktikum 

 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Hasil Praktikum Momentum dan Impuls dari Berbagai Peristiwa 

Peneliti pada tahap awal melakukan beberapa jenis praktikum 

guna menentukan praktikum yang cocok untuk dikembangkan 

menjadi modul. Praktikum yang dilakukan ada dua jenis, yaitu 

praktikum dengan menjatuhkan bola dari ketinggian dan 

menumbukan dua bola.  

Hasil dari praktikum ini ditampilkan dalam Tabel 4.1 sampai 

4.11. Pada praktikum menjatuhkan bola dari ketinggian, terdapat 

tiga jenis bola yaitu bola kasti, bola pingpong, dan bola bekel. 
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Setiap bola dijatuhkan diatas lantai dari lima variasi ketinggian. 

Didapatkan bahwa koefisen restitusi untuk bola kasti, adalah 0,62 ± 

0,037 dengan kesalahan relatif 6%, bola pingpong 0,64 ± 0,033 

dengan kesalahan relatif 5,1 %, bola bekel 0,75 ± 0,014 dengan 

kesalahan relatif 1,86%. 

Pada praktikum ini bola dilepaskan dengan asumsi kecepatan 

awalnya sama dengan nol. Gerakan bola dari awal dilepaskan 

sampai tumbukan ke empat direkam menggunakan kamera dengan 

kecepatan 60 fps. Peneliti menggunakan kamera dengan kecepatan 

frame per sekon yang tinggi guna mendapatkan akurasi yang baik. 

Warna bola yang digunakan harus kontras dengan background 

karena mempengaruhi keakuratan analisis pengukuran dari tracker. 

Pada jenis praktikum kedua yang dilakukan peneliti, dua buah 

bola yang digantungkan dengan tali kemudian ditumbukan. 

Sebelum dilakukan eksperimen, terlebih dahulu diukur massa dari 

bola dan jarak kedua bola saat akan dilepaskan untuk bertumbukan. 

Setelah terekam dengan baik oleh kamera, hasilnya kemudian 

dianalisis menggunakan tracker. Peneliti menggunakan kamera 

dengan kecepatan rekam sebesar 25 fps. Hasil akurasi dari rekaman 

tetap baik, karena masih dalam kecepatan yang tinggi.  

Pada praktikum ini, digunakan dua bola yang sama dengan 

variasi simpangan. Variasi simpangan ini tentu akan 

mengakibatkan perbedaan kecepatan awal dari bola. Panjang tali 

yang mengikat bola sepanjang 100 cm. Dari hasil praktikum 

diperoleh koefisien restitusi tumbukannya berturut-turut adalah 

0,84 ± 0,015 dengan kesalahan relatif 1,8%, 0,86 ± 0,03 dengan 

kesalahan relatif 3,5 % , 0,87 ± 0,026 dengan kesalahan relatif  3%. 

Di akhir praktikum, digunakan dua jenis benda bertumbukan 

yang sama yaitu bola kasti dan keramik. Pada praktikum gerak 

jatuh bebas, beberapa buah keramik diletakan sebagai alas tempat 

bola jatuh. Kemudian praktikum direkam dengan kamera 
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berkecepatan 25 fps. Praktikum yang terekam hanya sampai pada 

pantulan pertama. Hal ini dikarenakan pantulan berikutnya menjadi 

tidak beraturan sehingga tidak akurat. Diperoleh koefisien dari bola 

jatuh diatas keramik tersebut sebesar 0,559 ± 0,0136 dengan 

kesalahan relatif 2,43%. 

Pada praktikum kedua, bola kasti yang digantungkan kemudian 

ditumbukan dengan keramik. Keramik yang digunakan pada 

praktikum gerak jatuh bebas kemudian dipecah menjadi bagian 

kecil sehingga bisa digantung kemudian ditumbukan. Praktikum 

direkam dengan kamera handphone berkecepatan 25 fps. Praktikum 

yang terekam hanya sampai pada pantulan pertama. Hal ini 

dikarenakan pantulan berikutnya keramik berputar sehingga tidak 

akurat untuk digunakan karena mengalami momen putar. Koefisien 

dari tumbukan bola kasti dan keramik yang digantung sebesar 

0,532 ± 0,0399 dengan kesalahan relatif 7,5%. 

Dari kedua praktikum yang terakhir, peneliti jadikan acuan 

untuk memilih. Kesalahan relatif dari kedua praktikum kecil dan 

menghasilkan pengukuran koefisien restitusi yang relatif sama. 

Sehingga tidak masalah apabila memilih salah satu daiantara 

keduanya untuk mengefektifkan pembelajaran dikelas. Akan tetapi 

dalam hal ini penulis cenderung memilih praktikum menumbukan 

dua benda dikarenakan : 

1. Kesalahan relatif yang dimiliki praktikum 

menumbukan dua benda lebih kecil  

2. Pada saat analisis menggunakan tracker, praktikum 

bola jatuh bebas akan mengalami kesusahan 

dikarenakan cepatnya benda yang jatuh. Hal ini tentu 

akan mengakibatkan data yang tidak terlalu akurat 

apabila peserta didik menggunakan kamera smartphone 

yang memiliki kecepatan frame persekon rendah. 
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3. Pada saat praktikum bola jatuh bebas, jatuhnya bola 

tidak selalu berada dititik tersebut. Hal ini akan 

menyulitkan untuk mengukur ketinggian dari bola. 

4. Ketika menggunakan praktikum menumbukan dua 

benda, lebih banyak variasi yang bisa peserta didik 

coba tumbukan. Karena bisa mengganti kedua benda 

yang ditumbukan, tidak seperti praktikum yang bola 

jatuh bebas. 

5. Karena keleluasaan mengganti kedua jenis benda yang 

bertumbukan, bisa lebih mudah untuk mendeteksi jenis 

tumbukan yang terjadi. 

4.2.2. Uji validitas Modul Praktikum Momentum dan Impuls oleh Ahli 

Uji Validitas dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan modul 

praktikum momentum dan impuls berbasis tracker yang peneliti 

kembangkan. Uji validitas ini dilakukan oleh dua dosen ahli dan 

satu guru sebagai praktisi lapangan. Aspek yang dinilai dari uji ini 

adalah aspek kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan 

penyajian, dan kelayakan kegrafisan. 

Hasil uji validitas oleh ahli ditampilkan dalam Tabel 4.12. Dari 

tabel tersebut dapat dipahami bahwa modul praktikum yang sedang 

dikembangkan peneliti dinilai layak untuk pembelajaran 

momentum dan impuls. Modul praktikum mendapat skor sebesar 

84% untuk kelayakan, hal ini berarti modul sudah memenuhi aspek 

kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan penyajian, dan 

kelayakan kegrafisan dengan baik. 

Pada penilaian komponen kelayakan isi meliputi kualitas 

materi, kesesuaian dan keakuratan yang disajikan dalam modul 

praktikum momentum dan impuls berbasis video tracker. Hasil uji 

kelayakan isi dari modul praktikum mendapatkan skor sebesar 83 

%. Hal ini menunjukan bahwa modul yang dikembangkan sudah 

memenuhi empat aspek yang dijadikan standar untuk penilaian 
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kelayakan materi menurut BSNP (2007) yaitu cakupan materi, 

keakuratan, kemutakhiran, dan kontekstual. 

Penulisan modul praktikum juga hendaknya memperhatikan 

aspek linguistik. Menurut Mislia (2017) menyatakan bahwa bahasa 

yang digunakan hendaknya komunikatif, fungsional, dan estetis 

sehingga teori dan konsep dapat dipahami dengan baik. 

Penggunaan bahasa yang fungsional akan meningkatkan 

keterbacaan modul. Faktor komunikatif dan estetika juga mampu 

merangsang peserta didik agar tertarik. Hasil dari uji komponen 

kelayakan kebahasaan terhadap modul mendapatkan skor 85%. 

Peneliti menggunakan aspek kebahasaan menurut BSNP (2007) 

meliputi kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, 

komunikatif, dialogis dan interaktif, lugas, koherensi dan 

keruntutan alur, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

benar, dan kekonsistenan penggunaan simbol. 

Menurut Astuti, dkk (2017) menyatakan bahwa penyajian dari 

buku teks mempengaruhi minat baca peserta didik dan keterbacaan 

dari buku teks. Terdapat beberapa aspek yang menjadi poin 

penilaian komponen penyajian sebagaimana dikutip dari BSNP 

(2007) yaitu teknik penyajian, pendukung penyajian materi, 

penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Dari hasil uji 

komponen kelayakan penyajian, modul praktikum momentum dan 

impuls berbasis video tracker ini mendapatkan skor 88 % yang 

menandakan sudah layak dari segi penyajian. 

Penilaian komponen kegrafikan meliputi beberapa aspek yaitu 

ukuran, desain cover, dan desain isi dari buku (BSNP, 2007). Dari 

hasil uji penilaian komponen kegrafikan yang ditampilkan pada 

Tabel 4.12 mendapatkan skor 82% sehingga sangat layak untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran.  
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4.1.6. Tanggapan Responden Mahasiswa Terhadap Modul  

Tanggapan responden mahasiswa terhadap modul praktikum 

momentum dan impuls berbasis tracker dilakukan dengan 

menyebarkan angket. Angket ini disebarkan dengan tujuan 

mengetahui respon mahasiswa yang sudah pernah mengambil 

eksperimen fisika dasar 1. Responden yang dipilih adalah lima 

orang mahasiswa angkatan 2017.   

Hasil tanggapan responden mahasiswa ditunjukan dalam Tabel 

4.13 mendapatkan skor rata-rata 82,8%. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa modul mendapat tanggapan yang bagus dari responden. 

Setidaknya ada 10 poin penilaian dalam modul yang merupakan 

ringkasan dari 4 komponen kelayakan menurut bsnp.  

4.3. Keterbatasan Penelitian  

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian yang sudah dilakukan masih 

jauh dari sempurna. Terdapat beberapa keterbatasan selama penelitian 

diantaranya yaitu : (1) modul praktikum tidak sempat diuji coba oleh 

responden, (2) pengambilan data tidak sempurna pada saat uji menumbukan 

bola kasti dan keramik pada praktikum bola jatuh bebas dan tumbukan dua 

benda (3) dokumentasi praktikum peneliti saat tumbukan dua benda tidak 

representatif dengan kegiatan di laboratorium (4) kamera yang digunakan 

pada praktikum tumbukan dua benda hanya memiliki kecepatan 25 fps.  
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BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

• Dari dua jenis praktikum yang dilaksanakan, mempunyai kesalahan 

relatif yang berbeda-beda. Pada bola jatuh bebas diperoleh koefisen 

restitusi untuk bola kasti, adalah 0,62 ± 0,037 dengan kesalahan relatif 

6%, bola pingpong 0,64 ± 0,033 dengan kesalahan relatif 5,1 %, bola 

bekel 0,75 ± 0,014 dengan kesalahan relatif 1,86%. Pada tumbukan dua 

benda, berturut turut untuk koefisien restitusinya adalah 0,84 ± 0,015 

dengan kesalahan relatif 1,8%, 0,86 ± 0,03 dengan kesalahan relatif 3,5 

% , 0,87 ± 0,026 dengan kesalahan relatif  3%. Dari uji tumbukan dua 

benda yang sama pada bola yang dijatuhkan sebesar 0,559 ± 0,0136 

dengan kesalahan relatif 2, 43% dan pada tumbukan dua benda sebesar 

0,532 ± 0,0399 dengan kesalahan relatif 7,5%. Ini menendakan kedua 

praktikum, baik bola jatuh bebas maupun tumbukan dua bola 

mempunyai ketepatan yang baik. Penulis kemudian memilih untuk 

mengembangkan praktikum tumbukan dua benda dengan menimbang 

beberapa kelebihan yang sudah disebutkan. 

• Uji kelayakan yang didapat penulis oleh dosen ahli terhadap modul 

praktikum yang sudah dikembangkan sebesar 84% sehingga modul 

dinilai sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran dengan 

rincian penilaian untuk kelayakan isi sebesar 83%, kelayakan 

kebahasaan sebesar 85%, kelayakan penyajian sebesar 88%, dan 

kelayakan kegrafikan sebesar 82%. Sedangkan yang didapat dari respon 

mahasiswa sebesar 84%. 

5.2. Saran 

1) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk modul praktikum 

momentum dan impuls berbasis video tracker untuk diuji cobakan ke 

lapangan, 
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2) Apabila hendak diujicobakan, siswa perlu dibekali mengenai 

penggunaan software untuk mengenalkan, 

3) Perlunya dibuat rencana pembelajaran yang efektif dan efisien untuk 

pembelajaran dalam kelas menggunakan software tracker agar tidak 

memakan waktu, 

4) Perlunya menambahkan redaksi yang bisa memacu sifat kritis siswa 

pada modul praktikum yang sudah dikembangkan.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dokumentasi  
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Lampiran 2. Panduan Siswa
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Lampiran 3. Panduan Guru
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Lampiran 4. Lembar Penggunaan Software Tracker
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Lampiran 5. Rubrik Soal Evaluasi 

RUBRIK SOAL EVALUASI 

A. Aspek Kognitif 

Indikator dari TOGS adalah sebagai berikut 

1. Mengidentifikasi grafik dari data, 

2. Menentukan data variabel bebas dan terikat kedalam grafik, 

3. Menentukan nilai data dari range variabel, 

4. Menentukan nama variabel pada koordinat (X,Y) 

5. Menentukan data (X, Y) pada grafik, 

6. Memprediksi data antara dua pengukuran pada grafik, 

7. Menentukan ekstrapolasi dari data pengukuran pada grafik, 

8. Menentukan hubungan variabel pada grafik 

 

Soal Indikator 

Tentukan variabel bebas dan terikat dari praktikum 

tersebut! 

2, 4, 5 

Bagaimanakah bentuk grafik posisi x terhadap waktu? 

Linier atau parabola?! 

1 

Tuliskan persamaan dari posisi bola pada salah satu 

praktikum yang ditampilkan di tracker! 

3 

Bagaimanakah cara mencari kecepatan bola dari 

persamaan posisi (c) yang sudah anda tulis? Tentukan 

persamaannya! 

6 

Bandingkan persamaan yang anda buat dengan 

persamaan yang dihasilkan tracker! 

6 

Bagaimanakah bentuk grafik kecepatan tehadap waktu? 

Linier atau parabola? 

1 

Apakah dengan memperbesar simpangan berpengaruh 

pada koefisien restitusi tumbukan? Mengapa? 

7, 8 

Apakah besarnya massa mempengaruhi koefisien 7, 8 
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restitusi? Mengapa? 

Apa sajakah yang mempengaruhi besarnya koefisien 

restitusi pada peristiwa tumbukan? 

7 

Tentukan jenis tumbukan dari masing masing praktikum! 7 
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Lampiran 6. Hasil Eksperimen Momentum dan Impuls 

1. Bola Jatuh Bebas 

Pada eksperimen ini digunakan beberapa bola yang dijatuhkan dari ketinggian 

tertentu. Sebelum dilakukan eksperimen, terlebih dahulu diukur massa dari bola 

dan ketinggian saat mulai dijatuhkan. Setelah terekam dengan baik oleh kamera, 

hasilnya kemudian dianalisis menggunakan tracker. Koefisien restitusi dari 

percobaan dapat dihitung dengan persamaan : 

𝑒 = √ 
ℎ2

ℎ1
 

 Data yang dihasilkan setelah analisis tracker, kemudian dipindahkan ke excel 

untuk menghitung standar deviasi. Standar deviasi dapat dihitung menggunakan 

persamaan : 

𝑠 = √
Σ(𝑒𝑖 − 𝑒)2

𝑛 − 1
 

Sehingga hasil akhir koefisien restitusi dapat dituliskan e ± s. Berikut adalah 

data hasil eksperimen gerak jatuh bebas menggunakan beberapa bola 

a. Bola Kasti  

Hasil grafik di excel : 

➢ Grafik h terhadap t 
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➢ Grafik v terhadap t 

 

➢ Perbandingan grafik ketinggian dan kecepatan 

 

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

K
ec

ep
at

an
 (

m
/s

)

Waktu (s)

Grafik kecepatan terhadap waktu

Bola Kasti 1

Bola Kasti 2

Bola Kasti 3

Bola Kasti 4

Bola Kasti 5

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0,0 1,0 2,0 3,0

Waktu (s)

Grafik perbandingan ketinggian dan kecepatan setiap 
saat bola kasti 1

Grafik Ketinggiani

Grafik Kecepatan



91 

 

 

 

 

Rekap Tinggi Pantulan untuk Bola Kasti 

Percobaan 

Ke 
h1 (m) h2 (m) h3 (m) h4 (m) h5 (m) 

1 1,51 0,90 0,52 0,31 0,16 

2 1,31 0,78 0,49 0,32 0,20 

3 1,20 0,71 0,44 0,26 0,13 

4 1,00 0,64 0,41 0,27 0,17 

5 0,70 0,46 0,31 0,22 0,15 

Rekap Hasil Perhitungan Koefisien Restitusi untuk Bola Kasti 

Percobaan 

Ke 
e1 e2 e3 e4 e 

1 0,77 0,76 0,77 0,72 0,76 

2 0,77 0,79 0,81 0,79 0,79 

3 0,77 0,79 0,77 0,71 0,76 

4 0,80 0,80 0,81 0,79 0,80 

5 0,81 0,82 0,84 0,83 0,82 

e rata-rata 0,79 

 

Standar Deviasi  =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,059 
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Koefisien Restitusi = 0,79 ± 0,059 

Kesalahan Relatif  =  
0,059

0,79
𝑥100% =7,5% 

Ketelitian  = 92,5 % 

b. Bola Pingpong  

Hasil grafik di excel : 

➢ Grafik y terhadap t 

 

➢ Grafik v terhadap t 

 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0,0 1,0 2,0 3,0

ke
ti

n
gg

ia
n

 (
m

)

waktu (s)

Grafik ketinggian terhadap waktu

Bola Pingpong 1

Bola Pingpong 2

Bola Pingpong 3

Bola Pingpong 4

Bola Pingpong 5

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0,0 1,0 2,0 3,0

ke
ce

p
at

an
 (

m
/s

)

waktu (s)

Grafik kecepatan terhadap waktu

Bola Pingpong 1

Bola Pingpong 2

Bola Pingpong 3

Bola Pingpong 4

Bola Pingpong 5



93 

 

 

 

➢ Perbandingan grafik ketinggian dan kecepatan  

 

 

 

Rekap Tinggi Pantulan Hasil Analisis Software Tracker untuk Bola Pingpong 

Percobaan 

Ke 
h1 (m) h2 (m) h3 (m) h4 (m) h5 (m) 

1 1,50 0,85 0,54 0,32 0,19 

2 1,31 0,75 0,50 0,34 0,25 

3 1,21 0,71 0,46 0,30 0,18 
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4 1,01 0,63 0,44 0,31 0,22 

5 0,89 0,56 0,39 0,25 0,19 

Rekap Hasil Perhitungan Koefisien Restitusi untuk Bola Pingpong 

Percobaan 

Ke 
e1 e2 e3 e4 e 

1 0,75 0,80 0,77 0,77 0,77 

2 0,76 0,82 0,82 0,86 0,81 

3 0,77 0,80 0,81 0,77 0,79 

4 0,79 0,84 0,84 0,84 0,83 

5 0,79 0,83 0,80 0,87 0,83 

e rata-rata 0,81 

Standar Deviasi  =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,048 

Koefisien Restitusi = 0,81 ± 0,048 

Kesalahan Relatif = 
0,048

0,81
𝑥100% = 5,94% 

Ketelitian  = 94,06 % 

c. Bola Bekel  

➢ Grafik y terhadap t 
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➢ Grafik v terhadap t 

 

➢ Perbandingan grafik ketinggian dan kecepatan  
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Rekap Tinggi Pantulan Hasil Analisis Software Tracker untuk Bola Bekel 

Percobaan 

Ke 
h1 (m) h2 (m) h3 (m) h4 (m) h5 (m) 

1 1,51 1,07 0,82 0,58   

2 1,41 1,02 0,75 0,55 0,40 

3 1,00 0,72 0,54 0,42 0,31 

4 0,90 0,67 0,52 0,41 0,30 

5 0,81 0,60 0,45 0,34 0,25 

 

Rekap Hasil Perhitungan Koefisien Restitusi untuk Bola Bekel 

N e1 e2 e3 e4 e 

1 0,84 0,88 0,84 0,00 0,85 

2 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85 

3 0,85 0,87 0,88 0,86 0,86 

4 0,86 0,88 0,89 0,86 0,87 

5 0,86 0,87 0,87 0,86 0,86 

e rata-rata 0,86 

 

Standar Deviasi =√
𝛴(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,016 

Koefisien Restitusi  = 0,86 ± 0,016 
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Kesalahan Relatif  = 
0,016

0,86
𝑥100% = 1,81% 

Ketelitian    = 98,19 % 

 

2. Tumbukan dua benda 

Pada eksperimen ini digunakan beberapa bola yang yang dipasangkan untuk 

bertumbukan. Sebelum dilakukan eksperimen, terlebih dahulu diukur massa dari 

bola dan jarak kedua bola saat akan dilepaskan untuk bertumbukan. Setelah 

terekam dengan baik oleh kamera, hasilnya kemudian dianalisis menggunakan 

tracker. Nilai koefisien restitusi, dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan: 

𝑒 =  −
𝑣1

′ − 𝑣2
′

𝑣1 − 𝑣2

 

Data yang dihasilkan setelah analisis tracker, kemudian dipindahkan ke excel 

untuk menghitung standar deviasi. Standar deviasi dapat dihitung menggunakan 

persamaan : 

𝑠 = √
Σ(𝑒𝑖 − 𝑒)2

𝑛 − 1
 

Sehingga hasil akhir koefisien restitusi dapat dituliskan e ± s. Berikut adalah 

data hasil eksperimen tumbukan dua bola. 

a. Dua bola bekel dengan massa yang sama (massa =  50 gr) 

➢ Grafik v terhadap t pada percobaan pertama 
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Percoba

an Ke 

Tumbukan 

ke 
�⃗⃗� 𝒂 �⃗⃗� 𝒃 �⃗⃗� 𝒂′ �⃗⃗� 𝒃′ e 

1 

1 0,33 -0,41 -0,38 0,26 0,86 

2 0,36 -0,26 -0,19 0,33 0,84 

3 0,22 -0,34 -0,33 0,13 0,82 

4 0,27 -0,22 -0,14 0,27 0,84 

5 0,18 -0,20 -0,20 0,13 0,85 

 e rata rata 0,84 

Standar Deviasi  =√
Σ(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,015 

Koefisien Restitusi = 0,84 ± 0,015 

Kesalahan Relatif = 
0,015

0,84
𝑥 100% =  1,8 % 

Ketelitian  = 98,2 % 

➢ Grafik v terhadap t pada percobaan kedua 
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3 0,20 -0,27 -0,26 0,15 0,87 

4 0,23 -0,14 -0,12 0,20 0,86 

5 0,15 -0,21 -0,19 0,10 0,81 

 e rata rata 0,86 

Standar Deviasi  =√
Σ(𝑒𝑖−𝑒)2

𝑛−1
  = 0,03 

Koefisien Restitusi = 0,86 ± 0,03 

Kesalahan Relatif = 
0,03

0,86
𝑥 100% =  3,5 % 

Ketelitian  = 96,5% 

➢ Grafik v terhadap t 
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Koefisien Restitusi = 0,87 ± 0,026 

Kesalahan Relatif = 
0,026

0,86
𝑥 100% =  3 % 

Ketelitian  = 97% 
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Lampiran 7. Daftar Nama Validator Angket Kelayakan Modul Praktikum 

No Nama Validator Kode 

1 Dr. Sunyoto Eko N M.Si (Dosen Fisika 

Universitas Negeri Semarang) 
V1 

2 Drs. Ngurah Made Darma Putra M.Si., Ph.D. 

(Dosen Fisika Universitas Negeri Semarang) 
V2 

3 Zayyinul Musthofa, S.Pd (Guru Fisika SMA 

Al Multazam – Semarang) 
V3 
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Lampiran 8.  Instrumen Validasi Ahli 

LEMBAR VALIDASI MODUL PRAKTIKUM MOMENTUM DAN 

IMPULS BERBASIS VIDEO TRACKER 

Judul     : Pengembangan Modul Praktikum Momentum Dan Impuls Berbasis 

Video Tracker 

Peneliti  : Mushlih Nurhasan 

NIM   : 4201414026 

 

Petunjuk 

1. Mohon bapak/ ibu berkenan memberikan penilaian dengan memberi skor 

sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

1: Sangat Tidak Setuju 

2: Tidak Setuju 

3: Cukup 

4: Setuju 

5: Sangat Setuju 

2. Jika bapak/ ibu menganggap perlu ada revisi mohon memberi butir revisi 

pada bagian saran atau menulis langsung pada naskah yang harus direvisi. 

3. Atas kesediaannya, saya ucapkan terimakasih 

NO KOMPONEN SKOR 

  1 2 3 4 5 

I KOMPONEN KELAYAKAN ISI 

1 Materi Sesuai dengan indikator      

2 Materi yang disajikan lengkap      

3 Cakupan materi luas      

4 Kedalaman materi memadai      

5 Materi yang disajikan akurat      

6 Materi sesuai dengan kebutuhan      

7 Fakta yang ditampilkan tidak bertentangan 

dengan konsep 

     

8 Konsep yang dikemukakan tidak      
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bertentangan dengan para ahli 

9 Penulisan prinsip/ hukum sesuai dengan 

konsep 

     

10 Isi sesuai dengan perkembangan ilmu      

11 Contoh dan rujukan terkini      

12 Contoh yang dikemukakan kontekstual      

II KOMPONEN KELAYAKAN KEBAHASAAN 

1 Struktural kalimat yang digunakan tepat      

2 Istilah dan simbol yang digunakan baku      

3 Tata bahasa yang digunakan tepat      

4 Ejaan yang digunakan tepat      

5 Isi modul mudah dipahami      

6 Ada kesesuaian ilustrasi dengan substansi 

pesan 

     

7 Keterkaitan antara bab, sub bab, dan 

paragraf terjaga 

     

8 Makna dalam bab, sub bab, dan paragraf 

utuh 

     

9 Penggunaan istilah konsisten      

10 Penggunaan simbol/ lambang konsisten      

11 Bahasa yang dipakai lugas      

12 Bahasa yang dipakai komunikatif      

13 Aspek keterbacaan bagus      

III KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN 

1 Konsep yang disajikan runtut      

2 Antar sub pokok bahasan seimbang      

3 Penyajian logis      

4 Sistematika sajian dalam bab konsisten      

5 Ilustrasi dengan materi tepat dan sesuai      

6 Penyajian sesuai dengan karakteristik      
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pembelajaran 

7 Penyajian lengkap      

IV KOMPONEN KELAYAKAN KEGRAFIKAN 

1 Penggunaan font (jenis dan ukuran) tepat      

2 Lay out, tata letak baik      

3 Ilustrasi/ gambar menarik      

4 Desain tampilan bagus      

5 Kualitas cetakan bagus      

6 Kualitas jilidan bagus      

 

Simpulan terhadap validasi modul praktikum 

o Dapat digunakan tanpa revisi 

o Dapat digunakan dengan revisi kecil 

o Dapat digunakan dengan revisi besar 

o Tidak dapat digunakan 
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Kritik dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Semarang,             2019 

Validator 

 

 

 

NIP. 
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Lampiran 9. Hasil Validasi Ahli terhadap Modul Praktikum  
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Lampiran 10. Rekap Hasil Validasi Ahli 

No Komponen 

Skor 
Rerata 

Skor 

Skor 

Maksi

mal 
V1 V2 V3 

       

1 Materi Sesuai dengan indikator 5 5 4 4,7 5 

2 Materi yang disajikan lengkap 5 5 3 4,3 5 

3 Cakupan materi luas 5 5 3 4,3 5 

4 Kedalaman materi memadai 5 5 3 4,3 5 

5 Materi yang disajikan akurat 5 5 3 4,3 5 

6 Materi sesuai dengan kebutuhan 5 5 4 4,7 5 

7 Fakta yang ditampilkan tidak bertentangan dengan konsep 4 5 4 4,3 5 

8 Konsep yang dikemukakan tidak bertentangan dengan para ahli 3 4 3 3,3 5 

9 Penulisan prinsip/ hukum sesuai dengan konsep 3 4 3 3,3 5 

10 Isi sesuai dengan perkembangan ilmu 4 4 3 3,7 5 

11 Contoh dan rujukan terkini 4 4 3 3,7 5 

12 Contoh yang dikemukakan kontekstual 5 5 4 4,7 5 

     0,0  
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1 Struktural kalimat yang digunakan tepat 5 5 3 4,3 5 

2 Istilah dan simbol yang digunakan baku 4 4 4 4,0 5 

3 Tata bahasa yang digunakan tepat 4 4 3 3,7 5 

4 Ejaan yang digunakan tepat 4 4 4 4,0 5 

5 Isi modul mudah dipahami 4 5 4 4,3 5 

6 Ada kesesuaian ilustrasi dengan substansi pesan 5 5 4 4,7 5 

7 Keterkaitan antara bab, sub bab, dan paragraf terjaga 5 5 4 4,7 5 

8 Makna dalam bab, sub bab, dan paragraf utuh 5 5 4 4,7 5 

9 Penggunaan istilah konsisten 4 4 4 4,0 5 

10 Penggunaan simbol/ lambang konsisten 4 4 4 4,0 5 

11 Bahasa yang dipakai lugas 4 4 4 4,0 5 

12 Bahasa yang dipakai komunikatif 5 5 4 4,7 5 

13 Aspek keterbacaan bagus 5 5 3 4,3 5 

     0,0  

1 Konsep yang disajikan runtut 5 5 4 4,7 5 

2 Antar sub pokok bahasan seimbang 4 4 4 4,0 5 

3 Penyajian logis 4 4 4 4,0 5 

4 Sistematika sajian dalam bab konsisten 5 5 4 4,7 5 
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5 Ilustrasi dengan materi tepat dan sesuai 5 5 4 4,7 5 

6 Penyajian sesuai dengan karakteristik pembelajaran 5 5 4 4,7 5 

7 Penyajian lengkap 4 5 3 4,0 5 

     0,0  

1 Penggunaan font (jenis dan ukuran) tepat 4 4 4 4,0 5 

2 Lay out, tata letak baik 5 5 3 4,3 5 

3 Ilustrasi/ gambar menarik 5 5 3 4,3 5 

4 Desain tampilan bagus 5 5 3 4,3 5 

5 Kualitas cetakan bagus 4 5 3 4,0 5 

6 Kualitas jilidan bagus 4 4 3 3,7 5 

Total 160,3 190 

Persentase 84,3% 
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Lampiran 11. Daftar Nama Responden 

No Kode NIM NAMA 

1 R1 4201417029 Wiyani 

2 R2 4201417031 Khoerun Niam 

3 R3 4201417059 Danu Bahtiar 

4 R4 4201417073 Dzaky Hammam Arofi 

5 R5 4211417030 Dwi Ragil Prasetyo 
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Lampiran 12. Instrumen Angket Tanggapan Responden 

Angket Tanggapan Responden Terhadap Modul Praktikum Momentum Dan 

Impuls Berbasis Video Tracker 

Nama : 

NIM : 

Petunjuk 

1. Beri penilaian dengan memberi tanda centang pada kolom yang tertera 

dengan skor penilaian sebagai berikut 

1: Sangat tidak setuju 

2: Tidak setuju 

3: Cukup 

4: Setuju 

5: Sangat setuju 

2. Jika ada poin yang tidak anda mengerti, silahkan bertanya kepada peneliti 

3. Beri saran kepada modul ini dan tuliskan pada lembar yang sudah 

disajikam 

4. Atas kesediaannya, saya ucapkan terimakasih 

NO Indikator/ Aspek Penilaian SKOR 

  1 2 3 4 5 

1 Prosedur dan langkah-langkah kerja 

mudah dipahami 

     

2 Prosedur dan langkah-langkah kerja 

disajikan secara sistematis dan runtut 

     

3 Materi yang disajikan dalam modul 

mudah dipahami 

     

4 Materi yang disampaikan dalam modul 

sudah lengkap 

     

5 Kalimat yang digunakan dalam modul 

mudah dipahami 

     

6 Gambar dalam modul sesuai dengan 

materi 

     

7 Gambar yang disajikan dalam modul jelas      
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dan berwarna 

8 Keterangan gambar sesuai dengan gambar 

yang dijelaskan 

     

9 Huruf yang digunakan dalam modul 

mudah dibaca 

     

10 Soal evaluasi dalam modul mudah 

dimengerti 
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Saran  

 

  
Semarang,             2019 

Responden 

 

 

 

NIM. 
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Lampiran 13. Hasil Angket Tanggapan Responden 
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Lampiran 14. Rekap Hasil Angket Tanggapan Responden 

No Indikator Skor Rerata 

Skor 

Skor 

Maksimal R1 R2 R3 R4 R5 

1 Prosedur dan langkah-langkah kerja mudah dipahami 5 3 4 4 5 4,2 5 

2 Prosedur dan langkah-langkah kerja disajikan secara sistematis dan 

runtut 

5 4 4 5 3 

4,2 

5 

3 Materi yang disajikan dalam modul mudah dipahami 4 4 3 4 4 3,8 5 

4 Materi yang disampaikan dalam modul sudah lengkap 4 5 3 4 4 4 5 

5 Kalimat yang digunakan dalam modul mudah dipahami 5 5 4 4 3 4,2 5 

6 Gambar dalam modul sesuai dengan materi 4 5 4 4 5 4,4 5 

7 Gambar yang disajikan dalam modul jelas dan berwarna 4 5 3 5 4 4,2 5 

8 Keterangan gambar sesuai dengan gambar yang dijelaskan 5 4 4 5 4 4,4 5 

9 Huruf yang digunakan dalam modul mudah dibaca 5 5 4 5 2 4,2 5 

10 Soal evaluasi dalam modul mudah dimengerti 5 3 3 4 4 3,8 5 

Total 41,4 50 

Persentase 82,8% 



1 

 

 

 

 


