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ABSTRACT 

 

Permatasari, Obimita Ika. 2011. The Effectiveness of Predict-Observe-Explain 

(POE) Learning Model Based Contextual to Improve on Activity and 

Learning Outcome on Pressure Subject for Student Grade VIII. Final 

Project. Physics Department, Mathematics and Natural Sciences Faculty 

Semarang State University. Advisor I Dr. Sarwi, M. Si. and Advisor II Dr. 

Putut Marwoto, M.S. 

 

Key words: Effectiveness, Predict-Observe-Explain, Contextual, Activities, 

Learning Outcome. 

 

Teaching and learning are main activities in the instructional process. The 

Predict-Observe-Explain (POE) strategy is the learning strategy which is 

developed to determine student understanding of a concept with a constructivist 

approach. The aim of research to (1) describe the activity and learning outcome, 

(2) examaining the effectiveness of application POE learning model based 

contextual compare with the regular experiment. This research used quasi-

experiment with control group pre-test post-test design. The population was 

student grade VIII of SMP Negeri 1 Rembang that consist of eight clasess. The 

sample was selected by purposive sampling of students in VIII G as experimental 

group and class VIII E as control group. The data are analysed by using t test and 

gain factors <g>. Which is collected by using documentation, test, and 

observation sheet. 

The results with  t test technique on the right with significant level of 5%, 

obtained tcount = 2.822 for student activities and tcount = 4.155 for learning 

outcomes. tcount value is higher than ttable = 1.669. In addition, with the gain factors 

<g> techniques, obtained improve of  understanding from experiment class and 

control class that is to 0.530 and 0.444. This show that the use of POE-based 

contextual model is more effective to increse on the activity and student learning 

outcomes. In the test of effectiveness used is the value of post-test experimental 

class compared with mastery learning for science subject, obtained tcount higher 

than ttable with tcount of 6.840 and 2.034 for ttable. Showed that the POE learning 

model based contextual effectively used in teaching physics on pressure subject. 

Based on this research can be concluded that POE learning model based 

contextual to improve on activity and learning outcome, and also effective to 

increase the comprehension concept on pressure subject for student grade VIII. 
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ABSTRAK 

 

Permatasari, Obimita Ika. 2011. Keefektifan Model Pembelajaran Predict-

Observe-Explain (POE) Berbasis Kontekstual dalam Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa SMP Kelas VIII pada Pokok Bahasan 

Tekanan. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. 

Sarwi, M.Si, Pembimbing II Dr. Putut Marwoto, M.S. 

 

Kata kunci:  Keefektifan, Predict-Observe-Explain, Kontekstual, Aktivitas, Hasil  

Belajar. 

 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam proses 

pendidikan. Strategi Predict-Observe-Explain (POE) merupakan strategi 

pembelajaran yang dikembangkan untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai 

suatu konsep dengan pendekatan konstruktivis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mendiskripsikan aktivitas dan hasil belajar, (2) menguji keefektifan penerapan 

model POE berbasis kontekstual dibanding dengan eksperimen reguler. Penelitian 

ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan desain control group pre-test 

post-test. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Rembang yang terdiri dari delapan kelas. Sampel dipilih secara purposif sampling 

diperoleh siswa kelas VIII G sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai 

kelas kontrol. Analisis data yang digunakan adalah t test dan faktor gain <g>. 

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, test, dan lembar observasi. 

Hasil penelitian dengan teknik uji t pihak kanan dengan taraf signifikan 5%, 

diperoleh thitung= 2,822 untuk aktivitas siswa dan thitung= 4,155 untuk hasil belajar 

Nilai thitung lebih besar dari ttabel=1,669. Selain itu, dengan teknik uji gain <g>, 

diperoleh peningkatan pemahaman pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 

sebesar 0,530 dan 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model POE 

berbasis konstektual lebih efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

Pada uji keefektifan model pembelajaran yang digunakan adalah nilai post-test 

kelas eksperimen yang dibandingkan dengan KKM mata pelajaran IPA, diperoleh 

thitung lebih besar dari ttabel dengan thitung sebesar 6,840 dan ttabel sebesar 2,034. Hal 

ini menunjukan bahwa model pembelajaran POE berbasis kontekstual efektif 

digunakan dalam pembelajaran fisika bab tekanan. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model Predict-Observe-Explain 

(POE) berbasis kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, serta 

efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman tekanan SMP kelas VIII. 

 

 
 

 

 

 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

PRAKATA ..........................................................................................................  vii 

ABSTRACT ........................................................................................................  ix 

ABSTRAK  .........................................................................................................  x 

DAFTAR ISI .......................................................................................................  xi 

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

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

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... .. xvi 

BAB  

1. PENDAHULUAN  

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

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

1.3   Tujuan Penelitian ....................................................................................  5 

1.4   Manfaat Penelitian ..................................................................................  5 

1.5   Penegasan Istilah ....................................................................................  6 

1.6   Sistematika Penulisan Skripsi ................................................................  8 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS  

2.1  Pembelajaran Fisika ................................................................................  9 

2.2  Hasil Belajar ............................................................................................  10 

2.3  Model POE ..............................................................................................  12 

2.4  Pembelajaran Kontekstual .......................................................................  16 

2.5  Model Pembelajaran POE Berbasis Kontekstual ....................................  17 

2.6  Pembelajaran Konsep Tekanan ...............................................................  18 



 
 

xi 
 

2.6.1 Tekanan Zat Padat .................................................................................  18 

2.6.1.1 Kapak ..................................................................................................  20 

2.6.1.2 Sirip Ikan ............................................................................................  20 

2.6.2 Tekanan Pada Zat Cair ..........................................................................  21 

2.6.2.1 Bejana Berhubungan ..........................................................................  21 

2.6.2.1.1 Tukang Bangunan ............................................................................  23 

2.6.2.1.2 Teko Air ..........................................................................................  23 

2.6.2.1.3 Tempat Penampungan Air ...............................................................  24 

2.6.2.2 Hukum Pascal .....................................................................................  24 

2.6.2.3 Hukum Archimedes ............................................................................  25 

2.6.2.3.1 Mengapung ......................................................................................  26 

2.6.2.3.2 Melayang .........................................................................................  27 

2.6.2.3.3 Tenggelam .......................................................................................  27 

2.6.3 Tekanan Udara ......................................................................................  30 

2.7  Kerangka Berpikir ...................................................................................  31 

2.8  Hipotesis Penelitian .................................................................................  33 

3. METODOLOGI PENELITIAN  

3.1  Metode Penentuan Objek  .......................................................................  34 

3.1.1 Populasi .................................................................................................  34 

3.1.2 Sampel ...................................................................................................  34 

3.2  Variabel Penelitian ..................................................................................  35 

3.2.1 Variabel Bebas ......................................................................................  35 

3.2.2 Variabel Terikat .....................................................................................  35 



 
 

xii 
 

3.3  Desain Penelitian .....................................................................................  35 

3.4  Metode dan Alat Pengumpulan Data .......................................................  36 

3.4.1 Metode Dokumentasi ............................................................................  36 

3.4.2 Metode Tes ............................................................................................  36 

3.4.3 Metode Observasi ..................................................................................  37 

3.5 Alur Penelitian ..........................................................................................  38 

3.5.1 Perencanaan dan Persiapan ...................................................................  38 

3.5.2 Pelaksanaan ...........................................................................................  38 

3.6 Uji Coba Instrumen Penelitian .................................................................  41 

3.6.1 Tahap Uji Coba Instrumen ....................................................................  41 

3.6.2.1 Validitas ..............................................................................................  41 

3.6.2.2 Reliabilitas Tes ...................................................................................  42 

3.6.2.3 Tingkat Kesukaran .............................................................................  43 

3.6.2.4 Daya Beda ..........................................................................................  44 

3.7  Analisis Data ...........................................................................................  45 

3.7.1 Analisis Data Tahap Awal .....................................................................  45 

3.7.1.1 Uji Homogenitas .................................................................................  45 

3.7.2 Analisis Data Tahap Akhir ....................................................................  46 

3.7.2.1 Analisis Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar ........................................  47 

3.7.2.1.1 Uji Normalitas untuk Aktivitas dan Hasil Belajar ...........................  47 

3.7.2.1.2 Uji t Pihak Kanan untuk Aktivitas dan Hasil Belajar ......................  47 

3.7.2.1.3 Uji Gain untuk Hasil Belajar ...........................................................  48 

3.7.2.1.4 Uji Signifikansi untuk Hasil Belajar ...............................................  49 



 
 

xiii 
 

3.7.2.2 Analisis Keefektifan Model Pembelajaran .........................................  50 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Analisis Data Penelitian Tahap Awal .............................................  52 

4.1.1 Uji Homogenitas ....................................................................................  52 

4.2 Hasil Analisis Data Penelitian Tahap Akhir .............................................  52 

4.2.1 Data Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar ................................................  52  

4.2.2 Lembar Observasi ..................................................................................  54 

4.2.3 Uji Normalitas untuk Aktivitas dan Hasl Belajar ..................................  56 

4.2.4 Uji t Pihak Kanan untuk Aktivitas dan Hasil Belajar ............................   57 

4.2.5 Uji Gain untuk Hasil Belajar .................................................................  58 

4.2.6 Uji Signifikansi untuk Hasil Belajar .....................................................  59 

4.2.7 Analisis Keefektifan Model Pembelajaran ............................................  60 

4.3 Pembahasan ..............................................................................................  61 

4.3.1 Aktivitas Siswa ......................................................................................  62 

4.3.2 Observasi Kinerja Guru .........................................................................  64 

4.3.3 Hasil Belajar ..........................................................................................  65 

4.3.4 Keefektifan Model Pembelajaran ..........................................................  68 

4.4 Kendala dalam Melaksanakan Penelitian .................................................  69 

5. PENUTUP  

5.1 Simpulan  ..................................................................................................  71 

5.2 Saran .........................................................................................................  71 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................   73 

LAMPIRAN ........................................................................................................  76 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  Halaman 

3.1  Bagan Desain Penelitian Control Group Pre-test Post-test  ..................  35 

3.2  Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba...................................  43 

3.3  Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba .........................................  45 

4.1  Aktivitas Siswa Kelas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  Melalui  

   Lembar Observasi ...................................................................................  55 

4.2  Pencapaian Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol .......  55 

4.3 Hasil Penilaian Kinerja Guru pada Kelas Eksperimen dan Kelas  

 Kontrol  ...................................................................................................  56 

4.4  Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ..................  57 

4.5  Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Uji t Pihak Kanan  antara Kelas  

  Eksperimen dan Kelas Kontrol ...............................................................  58 

4.6  Hasil Uji Gain Peningkatan Pemahaman antara Kelas Eksperimen  

 dan Kelas Kontrol ...................................................................................  59 

4.7  Hasil Uji Signifikansi Peningkatan Pemahaman antara  

 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol .....................................................  59 

4.8  Hasil Analisis Efektivitas Model Pembelajaran .....................................  60 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar  Halaman 

2.1  Gaya Tekan Balok Sama dengan Gaya Berat Benda ..............................  18 

2.2  Sol Sepatu Dibuat Tidak Rata Agar Gaya Tekan yang Ditimbulkan  

       Semakin Besar ........................................................................................  19 

2.3  Mata Kapak yang Tajam untuk Memperbesar Tekanan .........................  20 

2.4  Sirip Ikan yang Lebar Memungkinkan Ikan Bergerak dalam Air ..........  20 

2.5  Tinggi Permukaan Zat Cair dalam Bejana Berhubungan Selalu Sama ..  21 

2.6 (a) Bejana yang Diisi Zat Cair yang Sama, Tinggi Permukaanya Sama 

       (b) Bejana yang Diisi Dua Jenis Zat Cair yang Berbeda, Tinggi  

               Permukaanya Berbeda .......................................................................  22 

2.7  Tukang Bangunan Memanfaatkan Hukum Bejana Berhubungan ..........  23 

2.8  Permukaan Air dalam Teko Membentuk Suatu Bidang Datar ...............  23 

2.9  Tempat Penampungan Air Mengikuti Kaidah Hukum Bejana  

         Berhubungan ...........................................................................................  24 

2.10  Tekanan yang Dikerjakan Penghisap Kecil (A1) Akan Diteruskan Oleh  

         Zat Cair ke Penghisap yang Besar (A2) ..................................................  24 

2.11  Kayu Mengapung Karena Gaya ke Atas Kayu Lebih Besar dari Berat  

         Kayu ........................................................................................................  26 

2.12  Telur Melayang di dalam Air yang Diberi Garam..................................  27 

2.13  Koin Logam Tenggelam dalam Air Karena Gaya Apung Lebih Kecil  

         dari  Berat Benda ....................................................................................  27 



 
 

xvi 
 

2.14  Proses Mengapung, Melayang dan Tenggelam Kapal Selam ................  29 

2.15  Jembatan Ponton .....................................................................................  30 

2.16  Bagan Kerangka Berpikir dengan POE ..................................................  32 

3.1  Alur Penelitian ........................................................................................  40 

4.1  Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Berlangsung ..............................  53 

4.3  Data Nilai Pre-test Siswa........................................................................  53 

4.3  Data Nilai Post-test Siswa ......................................................................  54 

4.4  Perbandingan Nilai Pembelajaran Model POE dengan KKM ................  60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  Halaman 

1.  Nilai Ulangan Siswa Kelas VIII  ..............................................................  76 

2.  Uji Homogenitas Populasi ........................................................................  77 

3. Kisi-kisi Soal Uji Coba .............................................................................  78 

4. Soal Uji Coba ............................................................................................  81 

5.  Kunci Jawaban Soal Uji Coba ..................................................................  92 

6. Analisis Hasil Uji Coba ............................................................................  93 

7. Silabus .......................................................................................................  100 

8.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen ...........................  102 

9. Lembar Kerja Siswa Kelas Eksperimen ...................................................  128 

10.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol..................................  139 

11.  Lembar Kerja Siswa Kelas Kontrol ..........................................................  159 

12. Kriteria Lembar Observasi Aktivitas Siswa .............................................  167 

13. Lembar Observasi Aktivitas Siswa ...........................................................  168 

14. Analisis Lembar Observasi Aktivitas Siswa .............................................  169 

15. Uji Normalitas Aktivitas Siswa ................................................................  174 

16. Uji t Pihak Kanan Aktivitas Siswa ...........................................................  176 

17. Kriteria Lembar Observasi Kinerja Guru .................................................  177 

18. Lembar Observasi Kinerja Guru ...............................................................  179 

19. Analisis Lembar Observasi Kinerja Guru .................................................  180 

20. Analisis Nilai Pre-test ...............................................................................  181 



 
 

xviii 
 

21. Analisis Nilai Post-test .............................................................................  182 

22. Uji Normalitas Nilai Post-test...................................................................  183 

23. Uji t Pihak Kanan Nilai Post-test ..............................................................  185 

24. Uji Gain.....................................................................................................  186 

25. Uji Signifikansi .........................................................................................  187 

26. Uji Keefektifan Model Pembelajaran .......................................................  188 

27. Foto Penelitian ..........................................................................................  189 

28. Surat-surat Penelitian ................................................................................  190



 
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan  inti dalam proses 

pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya, sehingga dibutuhkan perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan 

nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan kompleksnya tingkat berfikir siswa, menuntut guru atau 

pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif.  

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1 disebutkan pendidikan 

dasar bertujuan untuk meletakkan dasar: kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Hal inilah yang menjadikan “pendidikan dasar yang mencakup SD dan 

SMP, ini sudah diorientasikan kepada upaya mendasari hidup” (Pidarta, 2007: 

12). 

Hilgard & Brower berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Hamalik (2009: 

45), belajar adalah sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, 

dan pengalaman. Paradigma pembelajaran harus menekankan pada learning, 

bersifat student centered, harus bergeser dari “guru dan apa yang diajarkan” ke 

arah “siswa yang akan dilakukan.” Pembelajaran harus menciptakan meaningful 

connections dengan kehidupan nyata. Wasis (2006: 3) berpendapat bahwa: 

 

 

  

  



78 

 
 

 

 

pembelajaran yang baik adalah “pembelajaran harus memberikan 

kesempatan luas kepada siswa untuk beraktivitas, baik hands-on activities 

maupun minds-on activities”. Pembelajaran seperti ini mengikuti prinsip 

pembelajaran konstruktivisme. Inti sari teori konstruktivisme adalah “bahwa 

peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke 

dalam dirinya sendiri” (Rifa’i & Anni 2010: 137). 

Sumarna (2004) berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Wasis (2006: 2), 

kebanyakan peserta didik mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan 

pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pembelajaran lebih banyak pemaparkan 

fakta, pengetahuan, dan hukum, kemudian dihafalkan, bukan mengaitkan dengan 

pengalaman empiris dalam kehidupan nyata. Strategi belajar mengajar yang 

digunakan harus sesuai dengan tujuan instruksional dan materi pelajaran. Hamalik 

(2009: 63), “tujuan dan materi yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik 

tanpa memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi 

pelajaran.” 

Berdasarkan hasil observasi awal pada pembelajaran fisika kelas VIII SMP 

Negeri 1 Rembang diperoleh informasi bahwa, hasil belajar yang rendah pada 

pokok bahasan tekanan. Ditunjukkan dari rata-rata nilai ulangan harian siswa pada 

tahun ajaran 2009/2010 adalah 57,05 dengan ketuntasan belajar yang dicapai 

57%. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk membangun dan 

menemukan sendiri pengetahuan melalui interaksi dengan siswa. Partisipasi 



 

 

siswa selama proses pembelajaran cenderung hanya mencatat dan 

mendengarkan penjelasan guru. 

2. Siswa kurang diarahkan dan dibawa untuk mengamati dan berinteraksi dengan 

objek serta lingkungan dunia nyata siswa. Akibatnya siswa kurang memperoleh 

kesempatan mengembangkan kemampuan untuk membangun pengetahuan 

melalui interaksi dengan objek dan lingkungan. 

Atas dasar inilah perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang 

diharapkan mampu mengajak siswa untuk aktif di dalam proses pembelajaran.  

Guru dapat meningkatkan aktivitas siswa melalui pembelajaran yang berbasis 

laboratorium dan penyelidikan. Salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah 

Predict-Observe-Explain (POE). Strategi POE merupakan strategi pembelajaran 

yang dikembangkan untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai suatu konsep 

dengan pendekatan konstruktivis. Kesimpulan dari penelitian Liang (2011: 45) 

menunjukkan  bahwa: “siswa sekolah bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai 

kegiatan POE di topik yang berbeda, khususnya dalam ilmu fisika karena dengan 

belajar profesionalitas mereka lebih mungkin untuk mengembangkan pemahaman 

yang benar mengenai konsep-konsep ilmiah.” 

Pemahaman konsep merupakan faktor yang sangat penting di dalam dunia 

pendidikan, sehingga untuk mencapai pemahaman konsep yang baik diperlukan 

suasana belajar yang tepat agar siswa senantiasa meningkatkan aktivitas 

belajarnya. Dengan demikian, diharapkan pemahaman konsep siswa dapat 

berkembang dan membelajarkan siswa secara efisien sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif. 



 

 

Fasilitas yang tersedia di SMP Negeri 1 Rembang untuk kegiatan 

pembelajaran berbasis laboratorium sudah cukup ideal, keadaan dan peralatan 

laboratorium yang cukup memadai. Strategi pembelajaran POE ini menghadirkan 

suatu keadaan yang konkret untuk mengenal fenomena yang mungkin belum 

pernah siswa pelajari, tetapi sering siswa jumpai. Hal ini diharapkan mampu 

menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran berlangsung secara aktif. Selain itu, 

Wu-Tsai (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Effects of Constructivist-

Oriented Instruction on Elementary School Students’ Cognitive Structures”, 

menerapkan POE sebagai strategi dalam pembelajaran yang berorientasi pada 

faham konstruktivisme terhadap siswa sekolah dasar dalam pembelajaran sains. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

yang berjudul “KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN PREDICT-

OBSERVE-EXPLAIN (POE) BERBASIS KONTEKSTUAL DALAM 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA SMP KELAS 

VIII PADA POKOK BAHASAN TEKANAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah diskripsi aktivitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

POE berbasis kontekstual lebih baik daripada aktivitas dengan model 

praktikum? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

POE berbasis kontekstual? 



 

 

c. Bagaimana keefektifan model pembelajaran POE berbasis kontekstual 

dibanding model praktikum untuk meningkatan penguasaan konsep 

tekanan SMP kelas VIII? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan uraian latar belakang dan permasalahan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Mendiskripsikan aktivitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

POE berbasis kontekstual lebih baik daripada aktivitas siswa dengan model 

praktikum. 

b. Menentukan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

POE berbasis kontekstual. 

c. Menguji keefektifan penerapan model pembelajaran POE berbasis 

kontekstual dibanding model praktikum untuk meningkatan penguasaan 

konsep tekanan SMP kelas VIII. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti, yaitu sebagai berikut. 

a. Siswa 

1) Diharapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, 

2) Siswa dapat bekerjasama dalam mengembangkan pemahaman konsep 

tekanan. 



 

 

b. Guru 

1) Sebagai alternatif guru untuk memilih model pembelajaran yang 

variatif, sehingga siswa akan termotivasi dalam belajar, 

2) Diharapkan guru dapat mengetahui kemampuan masing-masing 

individu. 

c. Sekolah 

 Diharapkan dapat meningkatkan iklim belajar, sehingga memberikan 

kontribusi dalam peningkatan hasil belajar siswa. 

d. Peneliti  

Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam 

menyampaikan materi pelajaran fisika terkait dengan materi tekanan dengan 

model pembelajaran POE berbasis kontekstual. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk membatasi masalah dan menghindari kesalah pahaman terhadap 

istilah dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan penegasan istilah. Batasan 

pengertian dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.5.1  Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya, ada 

pengaruhnya (Departemen Pendidikan Nasional 2007: 284). Keefektifan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang usaha atau tindakan 

dalam penggunaan model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE). Efektif 

ditunjukkan dengan pemahaman konsep siswa yang lebih baik jika diberikan 



 

 

model pembelajaran POE berbasis kontekstual dibanding dengan siswa yang 

diberikan model praktikum. 

1.5.2 Model POE 

POE adalah singkatan dari Predict-Observe-Explain. POE dapat 

digunakan oleh para guru untuk merancang kegiatan belajar yang dimulai dengan 

sudut pandang siswa, bukan guru atau ilmuwan. Model ini terdiri dari tiga langkah 

utama dalam metode ilmiah yaitu menduga suatu peristiwa fisika, pengamatan, 

dan pemberian penjelasan terutama tentang kesesuaian antara dugaan dengan hasil 

pengamatan pada tahap observasi (Suparno, 2006: 102). 

1.5.3 Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkanya 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 5). 

1.5.4 Aktivitas  

Aktivitas adalah kegiatan, keaktifan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 

1997: 20). Aktivitas dalam hal ini adalah keaktifan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. 

1.5.5  Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik  (Sudjana, 2001:22). Dalam hal ini hasil belajar ditunjukan 



 

 

dengan meningkatnya nilai pada pokok bahasan tekanan sebagai hasil belajar 

kognitif. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Penulisan  skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang dapat dirinci sebagai 

berikut: 

a. Bagian Pendahuluan skripsi, pada bagian ini berisi halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi skripsi, terdiri dari: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Hipotesis 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab V : Simpulan dan Saran 

c. Bagian Akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 
2.1 Pembelajaran Fisika 

  Hakikat pembelajaran fisika adalah untuk mengantarkan siswa memahami 

konsep fisika dan keterkaitannya dalam pemecahan masalah yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Dasawarsa terakhir ini, filsafat konstruktivisme banyak 

mempengaruhi pembelajaran fisika khususnya, dan pembelajaran sains pada 

umumnya.  Suparno (2007: 8) mengungkapkan bahwa: “filsafat yang mempelajari 

hakikat pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu terjadi dan filsafat 

konstruktivisme, pengetahuan itu adalah bentukan (konstruksi) kita sendiri yang 

sedang menekuninya.” Pengetahuan merupakan konstruksi seseorang yang sedang 

mengolahnya, maka jelas bahwa pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang sudah 

terjadi dan tidak terubahkan. Suatu proses yang akan terus berkembang semakin 

luas, lengkap dan sempurna.  

  Peran seorang guru fisika adalah sebagai mediator dan fasilitator yang 

membantu siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuan mereka secara cepat dan 

efektif. Definisi efektifitas yang disetujui oleh semua orang bukanlah sesuatu yang 

sederhana. Pembelajaran efektif menurut Dunne & Wragg, sebagaimana yang 

diterjemahkan oleh Jasin (1996: 12), karakteristik pembelajaran efektif yang pada 

tingkat tertentu dapat disetujui bersama, walaupun bukan kesepakatan universal 

adalah bahwa pembelajaran efektif memudahkan murid belajar sesuatu yang 
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bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep dan bagaimana hidup serasi 

dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. 

  Proses fisika diturunkan dari langkah-langkah yang dikerjakan saintis 

ketika melakukan penelitian ilmiah yang mencakup observasi, mengukur, 

inferensi, merumuskan hipotesis, menyusun grafik dan tabel data, mendefinisikan 

variabel secara rasional dan melakukan eksperimen. Millar (2001: 3), menyatakan 

bahwa “tujuan dari kerja praktek adalah untuk membantu siswa memperhatikan 

fenomena, untuk melihat secara rinci dari sebelumnya, dan untuk mengingat 

sesudahnya.”  

Aktivitas belajar secara kelompok dapat memperluas perspektif serta 

membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. 

Webb & Bringman (2008: 192) menyatakan bahwa, “siswa membutuhkan 

dukungan tambahan untuk mengembangkan keterampilan yang terkait dengan 

keberhasilan sekolah dipilih untuk berpartisipasi dalam kelompok kecil.” Kerja 

secara berkelompok dapat meningkatkan interaksi anggota, sehingga aktivitas 

siswa meningkat. 

2.2 Hasil Belajar 

Keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari segi hasil belajar. Hasil belajar 

menurut Rifa’i & Anni (2010: 85) adalah “perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar.” Dalam pembelajaran, hasil 

belajar ini sangat dibutuhkan sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Hasil belajar 



 

 

dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah siswa sudah 

menguasai ilmu yang dipelajari sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni 

faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau 

faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor ini besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang 

dicapai. Clark menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Sudjana (2002: 39), bahwa 

hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

Salah satu lingkungan yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di 

sekolah, ialah kualitas pengajaran. Yang dimaksud kualitas pengajaran ialah tinggi 

rendahnya atau efektif tidaknnya belajar-mengajar dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Menurut Kardisaputra (2011: 2), efektifitas model pembelajaran 

adalah “kondisi efektif dari suatu usaha, yang dalam hal ini adalah tindakan 

pembelajaran yang dilakukan guru yang dibuktikan dengan prestasi belajar yang 

diperlihatkan siswa.” 

Hasil belajar pada hakikatnya tersirat dalam tujuan pengajaran. Oleh sebab 

itu hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 

pengajaran. Sedangkan Caroll, sebagaimana yang dikutip oleh Sudjana (2002: 

40), berpendapat bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh lima 

faktor, yakni (a) bakat belajar, (b) waktu yang tersedia untuk belajar, (c) waktu 

yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas pengajaran, dan 

(e) kemampuan individu. Empat faktor yang disebut di atas (a b c e) berkenaan 



 

 

dengan kemampuan individu dan faktor (d) adalah faktor di luar individu 

(lingkungan). 

 

2.3   Model POE 

Saat ini banyak dikembangkan model pembelajaran, salah satu model 

pembelajan adalah POE. White & Gunstone sebagaimana yang dikutip Wu-Tsai 

(2005), strategi POE dikembangkan untuk menemukan kemampuan memprediksi 

siswa dan alasan mereka dalam membuat prediksi tersebut mengenai gejala 

sesuatu. Dalam POE terdapat beberapa metode saintifik yang merupakan bagian 

dari pembelajaran sains, yaitu membuat hipotesis (predict), melakukan 

eksperimen (observe), dan menganalisis (explain). Metode saintif yang lain yaitu 

mendefinisikan dan membuat kesimpulan. Siswa dengan pembelajaran POE ini 

diharapkan dapat menguasai ketiga dari lima kemampuan metode saintifik 

tersebut. Tentu saja kompetensi siswa tersebut sudah harus mampu menjadikan 

mereka paham dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan yang 

nyata. 

Hasil penelitian Liang (2011: 64) menunjukan bahwa: “kegiatan POE 

dapat digunakan oleh guru untuk merancang kegiatan belajar yang dimulai dengan 

sudut pandang siswa, bukan guru atau ilmuan.” Teerasong et al. (2007: 137) 

menyatakan, strategi POE memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menghasilkan pengetahuan konseptual mereka sendiri melalui rekonsiliasi dan 

negosiasi antara pengetahuan awal dan pengetahuan baru. Penemuan ini juga 

menunjukkan bahwa POE efektif dalam memfasilitasi guru untuk 

mengidentifikasi tingkat kemajuan siswa dari waktu ke waktu. 



 

 

 POE dapat digunakan untuk mencari ide awal siswa, mengetahui tentang 

pemikiran siswa, menghasilkan diskusi dan memotivasi siswa untuk ingin 

mengeksplorasi konsep. Pembelajaran model POE mempunyai kriteria antara lain: 

a. mempunyai prosedur yang sistematis sesuai metode ilmiah, 

b. model POE merupakan kegiatan pembelajaran berbasis laboratorium, 

c. kegiatan pembelajaran di mulai dari sudut pandang siswa, 

d. pembelajaran bersifat konstruktif. 

Pembelajaran dengan model POE menggunakan tiga langkah utama dari 

metode ilmiah. Secara lebih rinci tahapan POE dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Predict merupakan suatu proses membuat dugaan terhadap suatu peristiwa 

fisika. Siswa diberi kebebasan seluas-luasanya menyusun dugaan dengan 

alasannya. Semakin banyaknya muncul dugaan dari siswa, guru akan dapat 

mengerti bagaimana konsep dan pemikiran fisika siswa tentang persoalan yang 

diajukan. Pada proses prediksi ini guru juga dapat mengerti miskonsepsi apa 

yang banyak terjadi pada diri siswa. Hal ini penting bagi guru dalam membantu 

siswa untuk membangun konsep yang benar.  

b. Observe yaitu melakukan percobaan, pengamatan apa yang terjadi. Dengan 

kata lain siswa diajak untuk melakukan percobaan, untuk menguji kebenaran 

prediksi yang mereka sampaikan. Pada tahap ini siswa melakukan praktikum, 

untuk menguji prediksi yang mereka ungkapkan. Siswa mengamati apa yang 

terjadi, yang terpenting dalam langkah ini adalah konfirmasi atas prediksi 

mereka.  



 

 

c. Explain yaitu pemberian penjelasan terutama tentang kesesuaian antara dugaan 

dengan hasil praktikum dari tahap observasi. Apabila hasil prediksi tersebut 

sesuai dengan hasil observasi dan setelah mereka memperoleh penjelasan 

tentang kebenaran prediksinya, maka siswa semakin yakin akan konsepnya. 

Akan tetapi, jika dugaannya tidak tepat maka siswa dapat mencari penjelasan 

tentang ketidaktepatan prediksinya. Siswa akan mengalami perubahan konsep 

dari konsep yang tidak benar menjadi benar. Siswa dapat belajar dari 

kesalahan, dan biasanya belajar dari kesalahan tidak akan mudah dilupakan. 

 Keterampilan proses memprediksi, mengamati, dan menjelaskan terdapat 

dalam lingkup strategi POE. Terdapat beberapa indikator dari ketiga keterampilan 

proses tersebut, diantaranya: 

1. Mempredisi 

a. Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum 

diamati, 

b. Mengumpulkan/menggunakan fakta yang relevan. 

2. Mengamati 

a. Menggunakan sebanyak mungkin indera, 

b. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan. 

3. Menjelaskan 

a. Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari satu 

kejadian, 

b. Menyadari bahwa satu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan 

memperoleh bukti lebih banyak dalam pemecahan masalah. 



 

 

  POE merupakan strategi yang digunakan dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan. Model ini lebih cocok dengan eksperimen atau demonstrasi yang 

memungkinkan pengamatan secara langsung. Kegiatan POE memberikan siswa 

banyak kesempatan untuk berfikir logis dan memberikan dasar konseptual untuk 

mendukung pengembangan intelektual dan linguistik. Terlepas dari prediksi yang 

siswa buat, siswa dapat membentuk representasi mental yang lebih baik dari apa 

yang mereka lihat dan merombak pemahaman yang telah dibuat pada tahap 

prediksi. Sehingga, akan dihasilkan pemahaman konsep yang baik untuk siswa 

tersebut. Hal ini menunjukna  bahwa, “pemahaman konsep untuk pendidikan sains 

anak-anak sangat penting dalam rangka memberikan landasan pengetahuan yang 

kokoh yang akan digunakan untuk pengetahuan selanjutnya” (Liang, 2011: 63). 

Secara teori, POE ini menginduk pada paham pembelajaran konstruktifisme. Wu-

Tsai (2005: 2), konstruktivisme adalah teori tentang mengetahui dan pengetahuan 

tidak dapat langsung ditularkan tetapi harus secara aktif dibangun oleh peserta 

didik.  

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru adalah mengatur eksperimen 

yang berhubungan dengan topik pembelajaran dan menyampaikan apa yang harus 

dilakukan oleh siswa, dengan tahapan sebagai berikut: 

Tahap 1: Predict (membuat prediksi) 

a. Meminta siswa untuk menuliskan prediksi mereka tentang sesuatu yang 

akan terjadi secara bebas, menurut masing-masing siswa, 

b. Menanyakan kepada siswa apa yang mereka pikirkan tentang apa yang 

mereka lihat dan alasan mereka menjawab demikian. 



 

 

Tahap 2: Observe (mengamati) 

a. Melakukan percobaan, 

b. Memberi waktu kepada siswa untuk mengamati, 

c. Meminta siswa untuk menuliskan hasil pengamatan. 

Tahap 3: Explain (menjelaskan) 

a. Meminta siswa untuk membandingan antara hasil pada tahap predict 

dengan tahap observe, 

b. Siswa mendiskusikan ide mereka bersama-sama.                   

 

2.4  Pembelajaran Kontekstual 

Strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan 

yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural), sehingga siswa memiliki 

pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu 

permasalahan ke permasalahan lainnya. Wasis (2006: 3) menyatakan bahwa, 

pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang berusaha mengaitkan konten 

mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa menghubungkan 

pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan mereka sehari-hari. 

Schell & Black (dalam Smith, 2006: 14), berpendapat bahwa masalah 

terjadi ketika siswa tidak dapat mengidentifikasi apa pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk mengatasi masalah di luar konteks di mana ia dipelajari. 

Selanjutnya  Berns & Erickson (dalam Smith, 2006: 15) lebih lanjut menjelaskan 

bahwa pembelajaran konstektual sebagai proses pembelajaran inovatif untuk 



 

 

membantu siswa menghubungkan konten yang sedang mereka pelajari dengan 

konten kahidupan dimana yang biasa digunakan.  

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan. Menurut 

Triyanto (2007: 104), materi pelajaran akan tambah berarti jika siswa mempelajari 

materi pelajaran yang disajikan melalui konteks kehidupan mereka, dan 

menemukan arti di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan 

menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Dimana siswa mengkonstruksikan pengetahuan 

yang dialami sebagai pengetahuan mereka.  

 

2.5 Model Pembelajaran POE Berbasis Kontekstual 

  Model pembelajaran POE berbasis kontekstual membantu siswa 

memperoleh informasi atau pengetahuan baru sedemikina rupa sehingga dirasakan 

masuk akal sesuai dengan kerangka berfikir yang dimilikinya. Hal ini bertujuan 

untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang dapat diterapkan dari suatu 

permasalahan ke permasalahan lain, dari suatu konteks ke konteks lain. POE 

berbasis kontekstual dalam penelitian ini merupakan pembelajaran dengan 

mengangkat masalah-masalah keseharian siswa sehingga siswa kaya akan 

pemahaman masalah dan cara untuk menyelesaikan sesuai dengan tahapan pada 

metode  ilmiah. 
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2.6 Pembelajaran Konsep Tekanan 

 Standar  kompetensi  SMP  dan  MTs  mata  pelajaran  sains pengajaran 

fisika kelas VIII, materi tekanan mempunyai standar kompetensi agar siswa dapat 

menerapkan konsep tekanan dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Untuk 

mecapai tujuan tersebut perlu suatu strategi pembelajaran agar pembelajaran lebih 

bermakna. 

2.6.1 Tekanan Zat Padat 

Tekanan atau dalam bahasa Inggris pressure diartikan sebagai gaya tiap 

satuan luas penampang, sehingga dapat dituliskan dalam persamaan sebagai 

berikut.  

A

F
P   

dimana F adalah gaya dalam satuan newton, A singkatan area adalah luas 

penampang dalam satuan m
2
 dan P adalah tekanan dalam satuan N/m

2
 atau pascal 

(dalam sistem SI, sedangkan dalam sistem cgs satuan tekanan adalah dyne/cm
2
).  

 Tekanan yang dihasilkan oleh gaya sebanding dengan besar gaya dan 

berbanding terbalik dengan luas daerah yang dikenai gaya. Dengan gaya yang 

sama akan menghasilkan tekanan yang lebih besar bila luas penampangnya kecil. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gaya Tekan Balok Sama dengan Gaya Berat Benda 

Meja 

Balok . 



 

 

Besar gaya tekan benda pada gambar di atas sama dengan gaya berat benda 

tersebut. 

gmWF   

Keterangan: 

W = gaya berat (N) 

m = massa benda (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) (g= 10 m/s

2
) 

Dengan demikian, persamaan diatas menjadi 

A

gm

A

F
P


  

Berdasarkan persamaan di atas, besar tekanan pada zat padat dipengaruhi 

oleh luas penampang zat padat tersebut. Prinsip tekanan pada zat padat banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada sepatu sepak bola.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sol Sepatu Bola Dibuat Tidak Rata agar Gaya 

           Tekan yang Ditimbulkan Semakin Besar  

 

Perhatikan Gambar 2.2, sol sepatu sepak bola dibuat tidak rata (berupa tonjolan-

tonjolan) untuk memperbesar gaya tekan terhadap tanah. Semakin besar gaya 

tekan yang kita berikan pada tanah, membuat kita semakin kokoh berdiri dan 

berlari dengan lebih cepat, bahkan saat hujan. Beberapa contoh penerapan konsep 

tekanan dalam kehidupan sehari-hari.  



 

 

2.6.1.1 Kapak 

Mata kapak dibuat tajam untuk memperbesar tekanan sehingga 

memudahkan tukang kayu dalam memotong atau membelah kayu. Orang yang 

memotong kayu dengan kapak yang tajam akan lebih sedikit mengeluarkan 

tenaganya daripada jika ia menggunakan kapak yang tumpul dengan gaya yang 

sama.  

 

 

 

 

 

Jadi, kapak yang baik adalah kapak yang mempunyai luas permukaan bidang 

yang kecil. Dalam bahasa sehari-hari luas permukaan kapak yang kecil disebut 

tajam. 

2.6.1.2 Sirip Ikan 

Sirip ikan yang lebar memungkinkan ikan bergerak dalam air karena 

memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Sirip ini memberikan 

tekanan yang besar ke air ketika sirip tersebut digerakkan. Akibatnya, ikan 

memperoleh gaya dorong air sebagai reaksinya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Mata Kapak yang Tajam untuk Memperbesar Tekanan 

Gambar 2.4 Sirip Ikan yang Lebar Memungkinkan  

               IkanBergerak dalam Air 



 

 

2.6.2 Tekanan pada Zat Cair 

2.6.2.1 Bejana Berhubungan 

  Bejana berhubungan merupakan gabungan dari beberapa bejana, baik 

berlubang sama maupun berbeda yang bersambung dengan yang lain. Apabila 

bejana itu diisi zat cair sejenis dan dalam  keadaan seimbang (diam), maka tinggi 

permukaan zat cair pada setiap bejana adalah sama. Keadaan itu disebut dengan 

asas bejana berhubungan. Gambar 2.5 di bawah adalah gambar bejana 

berhubungan.  

 

 

 

 

 

 

 

Apabila suatu bejana berhubungan diisi dengan air, maka tinggi permukaan zat 

cair di kedua kakinya akan sama tinggi seperti pada Gambar 2.6a. Jika minyak 

diisikan pada kaki kiri bejana akan mendesak air sehingga air bergerak naik pada 

kaki yang lain. Karena minyak dan air tidak bercampur, maka timbul garis batas 

antara minyak dan air. Jika dihitung dari garis batas, maka pertambahan minyak 

sebesar h1 akan menyebabkan air terdesak setinggi h2 (Gambar 2.6b).  

 

 

 

Gambar 2.5 Tinggi Permukaan Zat Cair dalam Bejana 

         Berhubungan Selalu Sama.                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besar tekanan di setiap titik yang mempunyai ketinggian sama adalah sama 

seperti halnya pada garis batas (pada titik 1 dan titik 2), sehingga diperoleh 

hubungan: 

            P1 = P2  

    ρ1  g h1 = ρ2  g  h2 

Karena harga g sama, maka: 

             ρ1  h1 = ρ2  h2  

Keterangan: 

ρ 1 = massa jenis zat cair 1 

ρ 2 = massa jenis zat cair 2 

h1 = tinggi permukaan zat cair 1 

h2 = tinggi permukaan zat cair 2 

Persamaan di atas merupakan formulasi untuk menyelesaikan  masalah dalam 

bejana berhubungan yang berisi dua jenis zat cair. Berikut ini adalah aplikasi 

bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

(a) (b) 

Gambar 2.6 (a) Bejana yang Diisi Zat Cair yang Sama, Tinggi 

Permukaanya Sama dan (b) Bejana yang Diisi Dua Jenis Zat Cair 

yang Berbeda, Tinggi Permukaanya Berbeda. 

 

Air Air 

Minyak 

h1 
h2 



 

 

2.6.2.1.1 Tukang Bangunan 

Tukang bangunan menggunakan konsep bejana berhubungan untuk 

membuat titik yang sama tingginya. Kedua titik yang sama ketinggiannya ini 

digunakan untuk membuat garis lurus yang datar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tukang Bangunan Memanfaatkan 

                   Hukum Bejana Berhubungan       

 

 Tukang bangunan menggunakan selang kecil yang diisi air dan kedua 

ujungnya diarahkan ke atas. Kemudian, seutas benang dibentangkan 

menghubungkan dua permukaan air pada kedua ujung selang. Dengan cara ini, 

tukang bangunan akan memperoleh permukaan datar. 

 

2.6.2.1.2 Teko Air 

Perhatikan teko air di rumahmu. Teko tersebut merupakan sebuah bejana 

berhubungan. Teko air yang baik harus mempunyai mulut yang lebih tinggi 

daripada tabung tempat menyimpan air.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Permukaan Air dalam Teko Membentuk  

                                           Suatu Bidang Datar                           



 

 

2.6.2.1.3 Tempat Penampungan Air 

Biasanya, setiap rumah mempunyai tempat penampungan air. Tempat 

penampungan air ini ditempatkan di tempat tinggi misalnya atap rumah. Jika 

diamati, wadah air yang cukup besar dihubungkan dengan kran tempat keluarnya 

air menggunakan pipa-pipa.  

 

 

 

    

 

 

 

Jika bentuk bejana berhubungan pada penjelasan sebelumnya membentuk 

huruf U, pada penampungan air ini tidak berbentuk demikian. Hal ini sengaja 

dirancang demikian karena sistem ini bertujuan untuk mengalirkan air ke tempat 

yang lebih rendah dengan kekuatan pancaran yang cukup besar.  

2.6.2.2 Hukum Pascal 

Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di 

ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Tekanan yang Dikerjakan Penghisap Kecil (A1) akan  

                                 Diteruskan oleh Zat Cair ke Penghisap yang Besar (A2) 

Gambar 2.9 Tempat Penampungan Air Mengikuti 

                                            Kaidah Hukum Bejana Berhubungan 

                                                                                          
 

 

F1 F2 

A1 A2 



 

 

Bejana tersebut mempunyai luas penampang masing-masing A1 dan A2, 

berisi zat cair dan ditutup oleh penghisap. Jika diberikan gaya F1 pada penghisap 

1 (penampang A1), maka akan menghasilkan tekanan. Tekanan yang dihasilkan 

akan diteruskan ke segala arah zat cair yang berada pada tabung atau bejana 

tertutup tersebut. Bila tekanan itu dikerjakan pada penampang 2, maka 

menghasilkan gaya sebesar F2. Besarnya hukum Pascal, maka tekanan di 

penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2, sehingga diperoleh 

hubungan:    
21 PP   

  
2

2

1

1

A

F

A

F
  

Dengan: P1 = tekanan bejana 1 (Pa) 

P2 = tekanan bejana 2 (Pa) 

F1 = gaya pada penampang A1 (N) 

F2 = gaya pada penampang A2 (N) 

A1 = luas penampang 1 (m
2
) 

A2 = luas penampang 2 (m
2
) 

Hukum Pascal banyak diterapkan pada beberapa peralatan, di antaranya: 

a) dongkrak hidraulis, 

b) pompa hidraulis, 

c) mesin pengangkat mobil hidraulis. 

2.6.2.3 Hukum Archimedes 

Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair 

akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang 



 

 

dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya ke atas yang dialami benda ketika berada 

di air disebut gaya Archimedes. Adapun besar gaya Archimedes dirumuskan 

sebagai berikut. 

              Fa =  . g . V 

Keterangan: 

 : massa jenis zat cair yang didesak benda (kg/m
3
) 

g : percepatan gravitasi (10 m/s
2
) 

V : volume zat cair yang didesak benda (m
3
) 

Dengan menggunakan konsep gaya Archimedes, kedudukan suatu benda dalam 

zat alir dibedakan menjadi tiga, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. 

2.6.2.3.1  Mengapung 

 Sebuah batang kayu dijatuhkan ke dalam air, mula-mula kayu tersebut 

akan masuk seluruhnya ke dalam air, selanjutnya kayu tersebut akan muncul ke 

permukaan air dan hanya sebagian kayu yang masuk ke dalam air. Dalam keadaan 

demikian, gaya ke atas pada kayu sama dengan berat kayu (Fa = w). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Kayu Mengapung Karena Gaya ke Atas Kayu  

        Lebih Besar dari Berat Kayu                

 

2.6.2.3.2 Melayang 

Masukkan sebutir telur ke dalam wadah berisi air, telur tersebut akan 

tenggelam. Kemudian, larutkan garam dapur ke dalam air. Setelah air tenang, 



 

 

perlahan-lahan telur tersebut naik dan akhirnya melayang. Ketika telur tenggelam, 

gaya apung tidak cukup kuat menahan telur untuk mengapung atau melayang. 

Setelah ditambahkan garam dapur, massa jenis air menjadi sama dengan massa 

jenis telur. Oleh karena itu, telur melayang. Gaya apung telur sama dengan 

beratnya (Fa = w).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Telur Melayang di dalam 

                                                         Air yang Diberi Garam 

 

2.6.2.3.3 Tenggelam 

Benda yang dapat tenggelam dalam air misalnya, uang logam akan 

tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Pada logam, sebenarnya terdapat sebuah 

gaya apung, tetapi gaya ini tidak cukup kuat untuk menahan uang logam 

melayang atau mengapung. Jadi dalam keadaan tenggelam, gaya apung yang 

bekerja pada suatu benda lebih kecil daripada berat benda (Fa < w). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Koin Logam Tenggelam dalam Air Karena 

                               Gaya Apung Lebih Kecil dari Berat Benda 

 



 

 

 Konsep Benda Terapung, Melayang, dan Tenggelam dalam Teknologi 

Setelah mempelajari konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam, 

kamu sekarang dapat menjelaskan kasus-kasus dalam keseharian. Misalnya, 

mengapa kapal laut dapat terapung di permukaan air, sedangkan uang logam 

tenggelam. Contoh prinsip Archimedes diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? 

1. Kapal Laut 

 Di awal pembahasan hukum Archimedes telah sedikit disinggung 

mengapa kapal laut dapat mengapung di air. Badan kapal laut mempunyai rongga 

udara. Karena rongga udara ini, volume air laut yang dipindahkan oleh kapal 

tersebut cukup besar sehingga sesuai prinsip Archimedes, kapal laut mendapatkan 

gaya apung yang cukup besar untuk menahan bobot kapal sehingga kapal dapat 

mengapung di permukaan air.  

2. Kapal Selam 

Kapal laut hanya dapat mengapung di permukaan air, maka kapal selam, 

selain dapat mengapung, dapat juga melayang dan tenggelam di dalam air laut. 

Karena kemampuannya tersebut, kapal  selam sangat cocok digunakan dalam 

bidang militer dan penelitian. Bentuk badan kapal selam dirancang agar dapat 

mengapung, melayang, dan tenggelam dalam air. Selain itu, dirancang untuk 

dapat menahan tekanan air di kedalaman laut.  

Perhatikan Gambar 2.15 ketika kapal selam sedang mengapung, melayang, 

dan tenggelam. Badan kapal selam mempunyai rongga udara yang berfungsi 

sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Rongga ini terletak di 

lambung kapal. Rongga tersebut dilengkapi dengan katup pada bagian atas dan 



 

 

bawahnya. Ketika mengapung, rongga terisi dengan udara sehingga volume air 

yang dipindahkan sama dengan berat kapal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesuai dengan prinsip Archimedes, kapal selam akan mengapung. Ketika 

rongga katup atas dan katup bawah pada rongga kapal selam dibuka, maka udara 

dalam rongga keluar atau air masuk mengisi rongga tersebut. Akibatnya, kapal 

mulai tenggelam. Katup akan ditutup jika kapal selam telah mencapai kedalaman 

yang diinginkan. Dalam keadaan ini, kapal selam dalam keadaan melayang. Jika 

katup udara pada rongga dibuka kembali maka volume air dalam rongga akan 

bertambah sehingga kapal selam akan tenggelam. Jika kapal selam akan muncul 

ke permukaan dari keadaan tenggelam, air dalam rongga dipompa keluar sehingga 

rongga hanya terisi udara. Dengan demikian, kapal selam akan mengalami gaya 

Gambar 2.14 Proses Mengapung, Melayang dan Tenggelam Kapal Selam 



 

 

apung yang dapat menyamai berat kapal selam. Akibatnya, kapal selam akan naik 

ke permukaan dan mengapung. 

3. Jembatan Ponton 

Peristiwa mengapung suatu benda karena memiliki rongga udara 

dimanfaatkan untuk membuat jembatan yang terbuat dari drum-drum berongga 

yang dijajarkan melintang aliran sungai. Volume air yang dipindahkan 

menghasilkan gaya apung yang mampu menahan berat drum itu sendiri dan 

benda-benda yang melintas di atasnya. Setiap drum penyusun jembatan ini harus 

tertutup agar air tidak dapat masuk ke dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3  Tekanan Udara 

 Tekanan udara diukur menggunakan alat yang disebut barometer. Adanya 

perbedaan tekanan udara di suatu tempat dapat menimbulkan angin. Angin bertiup 

dari daerah yang tekanan udaranya tinggi ke daerah yang tekanannya lebih 

rendah. Pengaruh tekanan udara dapat dirasakan pada beberapa peristiwa, di 

antaranya: 

Gambar 2.15 Jembatan Ponton. 
 



 

 

a) 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 sehingga gas oksigennya pun lebih rendah. 

b) Ketika pergi ke daerah yang lebih tinggi (misalnya dari pantai ke pegunungan), 

pada ketinggian tertentu akan merasakan dengungan di telinga kita. Hal ini 

disebabkan oleh selaput gendang telinga yang lebih menekuk keluar pada 

tekanan udara yang lebih rendah. 

c) Pada tekanan udara tinggi, suhu terasa dingin, tetapi langit cerah. Sebaliknya, 

saat tekanan udara rendah, dapat dimungkinkan terjadinya hujan, bahkan badai.  

 Ketiga peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa tekanan udara 

memiliki hubungan yang cukup erat dengan ketinggian suatu tempat. 

2.7 Kerangka Berpikir 

 Materi tekanan yang merupakan bagian dari mata pelajaran IPA 

membutuhkan pembelajaran yang konkret dimana siswa dapat melihat dan 

mengalami secara nyata pembelajaran yang berlangsung. Siswa tidak hanya 

mendapatkan materi pembelajaran secara abstrak. Siswa membutuhkan suatu 

pembuktian dan pengalaman dalam pembelajaran. 

 Melalui pendekatan model pembelajaran  POE yaitu membiarkan siswa 

aktif berfikir sebelumnya tentang suatu persoalan fisika, lalu dicobakan. Bagan 

kerangka berfikir dengan model pembelajaran POE dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.16 Bagan Kerangka Berpikir dengan POE. 

Model ini dapat digabungkan dengan diskusi dan pada akhirnya semua 

siswa aktif. Jadi melalui metode ini siswa diajak berpikir dan memahami materi 

pelajaran, tidak hanya mendengar, menerima dan mengingat-ingat saja. Dengan 

model ini keaktifan, kemandirian dan keterampilan siswa dapat dikembangkan, 

sehingga pemahaman materi diharapkan dapat dikembangkan dan akhirnya 

pemahaman konsep yang diperoleh dapat berkembang secara efektif. Oleh karena 

itu penulis beranggapan bahwa konsep tekanan  sangat tepat apabila disampaikan 

dengan menggunakan model pembelajaran POE. 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ho : aktivitas siswa dengan menggunakan model POE berbasis kontekstual  

tidak lebih tinggi atau sama dengan aktivitas siswa dengan model 

praktikum. 

Ha : aktivitas siswa dengan menggunakan model POE berbasis kontekstual  

lebih tinggi daripada aktivitas siswa dengan model praktikum. 

b. Ho : hasil belajar siswa dengan menggunakan model POE berbasis 

kontekstual tidak lebih tinggi atau sama dengan hasil belajar siswa 

dengan model praktikum. 

Ha  : hasil belajar siswa dengan menggunakan model POE berbasis 

kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar siswa dengan model 

praktikum. 

c. Ho : model pembelajaran POE berbasis kontekstual tidak lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran fisika bab tekanan. 

 Ha : model pembelajaran POE berbasis kontekstual efektif digunakan dalam 

pembelajaran fisika bab tekanan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1  Metode Penentuan Objek  

3.1.1 Populasi  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2011. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Rembang 

tahun ajaran 2010/2011. Pemilihan siswa kelas VIII Negeri 1 Rembang sebagai 

populasi dikarenakan telah memenuhi persyaratan sebagai populasi yang bersifat 

homogen. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain: usia siswa 

pada saat diterima di SMP relatif sama, siswa mendapat materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, dan siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada 

tingkat kelas yang sama dan pembagian kelas tidak berdasarkan ranking. 

Keseluruhan jumlah siswa kelas VIII adalah 280 siswa yang terbagi dalam 

delapan kelas yaitu kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF, VIIIG dan 

VIIIH. 

3.1.2  Sampel 

 Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposif 

sampling, yaitu mengambil dua kelas dari populasi dengan tujuan tertentu dalam 

hal ini mengambil dua kelas yang memiliki rata-rata nilai ulangan yang hampir 

sama. Diperoleh dua kelas yaitu VIII G sebagai kelas eksperimen dan VIII E 

sebagai kelas kontrol, sedang satu  kelas untuk kelas uji coba yaitu kelas VIII F. 
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3.2 Variabel Penelitian  

 Variabel adalah obyek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel yang terdapat dalam penelitian ini 

terdiri dari dua macam variabel yaitu: 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi suatu kejadian. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran . 

3.2.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel sebagai akibat dari variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  

a. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Hasil belajar pada pokok bahasan tekanan kelas VIII SMP Negeri 1 Rembang 

tahun ajaran 2010/2011. 

3.3  Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan desain 

control group pre-test post-test seperti Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Bagan Desain Penelitian Control Group Pre-test Post-test 

 

 

 

 

(Arikunto, 2006: 86) 

Kelompok Pre-test X Post-test 

A To 

Pembelajaran menggunakan 

model praktikum 

(konvensional) 

Tt 

B To 

Pembelajaran menggunakan 

model POE berbasis 

kontekstual 

Tt 



 

 

Keterangan : 

A  : kelas kontrol 

B  : kelas eksperimen 

X : perlakuan 

To : tes hasil belajar kelompok A/B sebelum diberi perlakuan 

Tt  : tes hasil belajar kelompok A/B setelah diberi perlakuan 

Kedua kelas diberi pre-test dengan soal tes yang sama. Setelah proses 

belajar mengajar selesai, dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dengan memberikan soal post-test yang sama untuk kedua kelas. Soal evaluasi 

tersebut terlebih dahulu telah diuji cobakan pada kelas uji coba. 

 

3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data mengenai kemampuan awal siswa yang 

menjadi sampel penelitian, yaitu mengumpulkan daftar nama siswa dan nilai 

ulangan yang selanjutnya dianalisis untuk menentukan homogenitas populasi. 

3.4.2  Metode Tes  

Instrumen yang berupa tes pada metode tes ini dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi (Arikunto, 2006: 223).  

Metode tes digunakan untuk mengambil data tentang hasil belajar, sebagai 

penguasan konsep tekanan pada siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 



 

 

Bentuk tes yang digunakan adalah test objektif. Tes ini dibagi menjadi dua yaitu 

pre-test (tes awal) dan post-test (tes akhir). Hasil belajar kognitif siswa dihitung 

dengan menggunaan rumus sebagai berikut:  

100
soalseluruh 

benar jawaban 
jawaban  Nilai 




 

3.4.3  Metode Observasi  

Observasi ini digunakan sebagai data pendukung yang berupa lembar 

observasi yang di dalamnya mencakup beberapa indikator dalam variabel 

penelitian. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data pengelolaan 

model pembelajaran dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pada metode ini, peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran fisika dan teman 

sejawat sebagai observer. 

Penskoran tiap aspek lembar observasi dilakukan sesuai dengan criteria 

penskoran lembar observasi. Sedangkan analisis lembar observasi menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

%100
maksimumskor 

perolehan skor 
 Nobservasi 



             (Ali, 1993: 184)

 

Klasifikasi presentase nilainya adalah sebagai berikut: 

25.00% ≤ N ≤ 43.75% : tidak baik 

43.75% < N ≤ 62.50%  : cukup 

62.50% < N ≤ 81.25%  : baik 

81.25% < N ≤ 100%  : sangat baik  

 



 

 

3.5  Alur Penelitian 

Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Perencanaan dan Persiapan 

a. Mengambil data nilai ulangan materi sebelumnya pada mata pelajaran fisika 

kelas VIII semester genap tahun ajaran 2010/2011, 

b. Menganalis nilai ulangan dengan melakukan uji homogenitas, 

c. Berdasarkan hasil pada b) ditentukan sampel penelitian yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan purposif sampling, 

d. Menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan soal-soal 

yang akan diujicobakan kepada siswa, 

e. Membuat intrumen yang akan digunakan sepertihalnya LKS, soal test dan 

lembar observasi. 

3.5.2 Pelaksanaan 

a. Menentukan kelas uji coba di luar sampel penelitian tetapi tetap berada 

dalam populasi penelitian, 

b. Melakukan uji coba instrumen penelitian berupa test objektif. Namun, kelas 

tersebut sebelumnya telah diajarkan materi yang akan diujikan, 

c. Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui reliabilitas, 

taraf kesukaran dan daya beda, 

d. Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan data c), 

e. Melaksanakan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal masing-masing 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 



 

 

f. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada sampel penelitian yaitu dengan 

model pembelajaran POE berbasis kontekstual untuk kelas eksperimen dan 

model praktikum untuk kelas kontrol, 

g. Melaksanakan penilaian lembar observasi pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk mendapatkan nilai aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, 

h. Melaksanakan post-test pada kedua kelas yang telah ditetapkan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam penelitian untuk mendapatkan 

hasil belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung. 

Penelitian quasi eksperimen ini dilakukan menurut alur penelitian sebagai 

berikut: 
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                           Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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3.6  Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.6.1  Tahap Uji Coba Instrumen 

 Sebelum tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tes diuji cobakan terlebih dahulu. Tipe soal yang 

digunakan adalah objektif bentuk pilihan ganda dengan jumlah butir soal yang 

diujicobakan terdiri 40 soal. Tiap butir soal membutuhkan waktu 1,5 menit, 

sehingga alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 60 menit. Instrument tes 

diujicobakan pada kelas VIII F karena telah mendapatkan materi tekanan dengan 

tujuan untuk memperoleh butir soal tes yang baik. Langkah-langkah analisis yang 

dilakukan untuk soal tes meliputi: validitas, realibilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda soal. 

3.6.2.1 Validitas 

 Sebuah tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat mengukur apa yang 

hendak diukur (Sugiyono, 2007: 267). Validitas yang digunakan adalah validitas 

isi (content validity). Sugiyono (2007: 272) menyebutkan bahwa untuk instrumen 

yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, 

maka pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Secara teknis 

pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen 

indikator. 

 



 

 

3.6.2.2  Reliabilitas Tes  

 Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik dan dapat memberikan hasil yang tetap. Rumus 

yang digunakan untuk mencari reliabilitas. 
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                (Arikunto, 2007: 100) 

keterangan : 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p) 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n  = banyaknya item 

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varian) 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika harga r11 > rtabel product moment maka item soal 

yang diuji bersifat reliabel. 

Dari hasil analisis soal analisis uji coba, diketahui r11= 0,781 dan rtabel    

untuk n = 36 dengan taraf kepercayaan 5% adalah 0,329. Dengan demikian 

r11>rtabel, berarti soal tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampairan 6. 

 

 



 

 

3.6.2.3 Tingkat Kesukaran 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui soal yang digunakan 

termasuk tipe soal mudah, sedang, atau sukar. Soal yang diujikan harus diketahui 

taraf kesulitannya yang dirumuskan: 

JS

B
P         (Arikunto, 2007: 208) 

Keterangan : 

P = indeks kesukaran  

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

soal dengan 30,000.0  P adalah soal sukar 

soal dengan 70,030,0  P adalah soal sedang 

soal dengan 00,170,0  P adalah soal mudah                      (Arikunto, 2007: 210) 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel. 3.2 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

No. Kriteria Soal Nomor Soal 

1 Mudah 1, 5, 7, 9, 16, 17, 40 

2 Sedang 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 

21, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39 

3 Sukar 8,10, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 31 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

 



 

 

3.6.2.4 Daya Beda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). Rumus untuk menentukan indeks deskriminasi adalah: 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 

       

(Arikunto, 2007: 213-214) 

Keterangan: 

D  =  daya pembeda soal 

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB  =  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

JB  =  banyaknya peserta kelompok bawah 


A

A
A

J

B
P  proporsisi peserta kelompok atas yang menjawab benar 


B

B
A

J

B
P  proporsisi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Klasifikasi daya beda: 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 : jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 : cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 : baik 

0,70 < D ≤ 1,00 : baik sekali 

Hasil analisis daya pembeda soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

 

 



 

 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

No. Kriteria Soal Nomor Soal 

1 Baik Sekali ---------- 

2 Baik 5, 9, 11, 21, 33, 36, 37, 39, 40 

3 Cukup 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 

23, 26, 27, 28, 30, 34, 38 

4 Jelek 4, 6, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 29, 

31, 32, 35 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.    

Kriteria soal yang dipakai adalah soal yang valid, reliabel, yang 

mempunyai tingkat kesukaran baik, mudah, sedang atau sukar. Serta daya 

pembeda cukup atau baik (Arikunto, 2007: 218). Hasil analisis menunjukkan soal 

yang mempunyai daya pembeda cukup dan baik berjumlah 27 soal sedangkan 

yang mempunyai daya pembeda jelek berjumlah 13 soal. 

 

3.7 Analisis Data  

3.7.1 Analisis Data Tahap Awal 

3.7.1.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan dalam keadaan homogen atau mempunyai keadaan awal yang sama 

atau tidak. Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho :  σ1
2
 = σ2

2
 (varians kedua kelas homogen)  

H1 :  σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians kedua kelas tidak homogen) 

Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan rumus uji Bartlett (Sudjana, 

2005:263), yaitu: 
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Kriteria penolakan Ho jika X
2
 hitung > X

2
(1-α) (k-1), di mana X

2
(1-α) (k-1) 

diperoleh dari daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1) 

serta taraf signifikansi 5% (Sudjana, 2005: 263). 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas, diperoleh bahwa X
2

hitung 9,9318 

kemudian hasil X
2

hitung  dibandingkan dengan X
2

tabel. Untuk α = 5% dengan dk =   

k-1 = 8-1 = 7 diperoleh X
2

tabel 14,0671. Karena X
2

hitung < X
2

tabel, maka Ho diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa populasi mempunyai varians yang 

sama (homogen). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.7.2 Analisis Data Tahap Akhir 

 Analisis tahap akhir bertujuan untuk mengetahui kondisi akhir antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Setelah diketahui bahwa kedua sampel mempunyai 

kondisi awal yang sama dan diberi pre-test, maka kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diberi perlakuan, yaitu  model pembelajaran  Predict-Observe-Explain 

(POE) untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran eksperimen regular untuk 

kelas kontrol. Selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas siswa kedua 

kelas dinilai oleh observer. Setelah mendapatkan perlakuan, kedua sampel diberi 

post-test. Data post-test digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Tahapan 

analisis tahap akhir adalah sebagai berikut: 



 

 

3.7.2.1 Analisis Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar 

Data yang digunakan pada analisis aktivitas siswa adalah nilai dari 

observasi kedua observer, sedangkan pada analisis hasil belajar adalah nilai pre-

test dan post-test. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut: 

3.7.2.1.1 Uji Normalitas untuk Aktifitas dan Hasil Belajar 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdisribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah Chi Kuadrat. 
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2                                                        (Sudjana, 2002: 293) 

Keterangan: 

 2
 = Chi-Kuadrat 

Oi  = frekuensi yang diperoleh dari data penelitian 

Ei   = frekuensi yang diharapkan 

k     = banyaknya kelas interval 

Jika 
2

hitung  
2

tabel dengan derajat kebebasan dk = k -1 dengan taraf 

signifikan 5% maka akan berdistribusi normal. 

3.7.2.1.2 Uji t Pihak Kanan untuk Aktifitas dan Hasil Belajar 

Pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test. Dalam penelitian quasi 

eksperimen yang menggunakan sampel berkorelasi, maka digunakan rumus t-test 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

1x   = rata-rata nilai siswa pada kelas eksperimen 

2x  = rata-rata nilai siswa pada kelas kontrol 

n1  = jumlah siswa kelas eksperimen 

n2  = jumlah siswa kelas kontrol 

s1
2
  = varians pada kelas eksperimen 

s2
2 

= varians pada kelas kontrol 

r = korelasi anatara dua sampel 

Dari thitung dibandingkan dengan ttabel uji t dua pihak dengan dk = n1+n2-2 

dan taraf kesalahannya 5%. Kriteria pengujian adalah Ho diterima apabila harga 

thitung<ttabel.   

Uji kesamaan dua rata-rata uji t satu pihak ini digunakan untuk menguji 

hipotesis. Hipotesis statistik yang diajukan dalam uji ini adalah 

Ho : aktivitas siswa dan hasil belajar kelas eksperimen tidak lebih tingi atau 

sama dengan aktivitas siswa dan hasil belajar kelas kontrol.  

Ha : aktivitas siswa dan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

aktivitas siswa dan hasil belajar kelas kontrol. 

3.7.2.1.3  Uji Gain untuk Hasil Belajar 

 Uji gain bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan pemahaman 

siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapat perlakuan. Peningkatan pre-

 22 yx

xy
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test dan post-test dapat dihitung menggunakan rumus gain ternomalisasi sebagai 

berikut: 

pre

prepost

S

SS
g






0
0100

                                                      (Hake, 1998: 64)

 

Keterangan: 

g : besarnya farkor g 

Spre : skor rata-rata pre test (%) 

Spost : skor rata-rata post test (%) 

Besarnya faktor-g dikatagorikan sebagai berikut: 

Tinggi : g > 0,7 

Sedang : 0,3 ≤ g ≤ 0,7 

Rendah : g < 0,3     

3.7.2.1.4  Uji Signifikansi untuk Hasil Belajar 

Uji signifikansi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

peningkatan pemahaman yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. Uji signifikansi dihitung dengan membandingkan peningkatan rata-rata 

kedua kelas, menggunakan rumus t-test sebagai berikut: 
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   (Arikunto, 2006: 311)

 

Keterangan: 

MX = peningkatan rata-rata kelas eksperimen 

MY = peningkatan rata-rata kelas kontrol 



 

 

NX = jumlah peserta kelas eksperimen 

NY = jumlah peserta kelas kontrol 

∑x
2
 = jumlah standar deviasi kelas eksperimen 

∑y
2
 = jumlah standar deviasi kelas kontrol 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : peningkatan pemahaman kelas eksperimen tidak lebih tinggi atau sama 

dengan daripada peningkatan pemahaman kelas kontrol.  

Ha : peningkatan pemahaman kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

peningkatan pemahaman kelas kontrol.  

 Dari thitung dibandingkan dengan ttabel uji dua pihak dengan dk = n1+n2-2 

dan taraf kesalahannya 5%. Kriteria pengujian adalah Ho diterima apabila harga 

thitung<ttabel.   

3.7.2.2 Analisis Efektivitas Model Pembelajaran 

Efektivitas model pembelajaran dapat diketahui setelah selesai melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang akan diuji 

keefektifannya. Model pembelajaran yang akan diuji keefektivitasannya adalah 

model pembelajaran POE berbasis kontekstual dengan data nilai post-test kelas 

eksperimen yang akan dibandingkan dengan KKM mata pelajaran IPA. Sampel 

yang digunakan adalah satu sampel, sehingga untuk menguji hipotesis digunakan 

rumus sebagai berikut: 
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        (Sugiyono, 2007: 96)

 



 

 

Keterangan: 

t = nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung 

x  = rata-rata nilai post-test kelas eksperimen 

o = nilai yang dihipotesiskan (KKM) 

s = simpangan baku 

n = jumlah siswa      

Hipotesis yang diajukan adalah 

Ho :  model pembelajaran POE berbasis kontekstual tidak lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran fisika bab tekanan (µ1 = µ2) 

Ha : model pembelajaran POE berbasis kontekstual efektif digunakan dalam 

pembelajaran fisika bab tekanan (µ1 ≠ µ2)       

Dari thitung dibandingkan dengan ttabel uji dua pihak dengan dk = n1-1 dan taraf 

kesalahannya 5%. Kriteria pengujian adalah Ho diterima apabila harga thitung<ttabel.   
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  
4.1 Hasil Analisis Data Penelitian Tahap Awal 

4.1.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Rembang mempunyai keadaan awal yang sama atau tidak. Uji 

homogenitas ini menggunakan data nilai ulangan harian siswa pada bab 

sebelumnya. Rumus yang digunakan menggunakan uji Bartlett. Dari analisis data, 

diperoleh X
2

hitung = 9,8209 kemudian hasil X
2
hitung dibandingkan dengan X

2
tabel. 

Untuk α = 5% dengan dk = k-1= 8-1 = 7 diperoleh X
2

tabel = 14,0671. Karena 

X
2

hitung < X
2

tabel maka populasi mempunyai varians yang sama (homogen). 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.2 Hasil Analisis Data Penelitian Tahap Akhir 

4.2.1  Data Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar 

Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan penerapan pendekatan 

konstektual model POE untuk kelas eksperimen dan model praktikum untuk kelas 

kontrol. Diperoleh berbagai macam data antara lain data tentang aktivitas siswa, 

data hasil observasi kinerja guru, hasil belajar, dan keefektifan model 

pembelajaran. Untuk mengukur aktivitas siswa dan kinerja guru, peneliti 

menggunakan lembar observasi. Sedangkan untuk mengukur hasil belajar dan 

keefektifan model pembelajaran, peneliti menggunakan istrument tes.  
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Pada akhir penelitian, kedua kelas memperoleh nilai aktivitas selama 

pebelajaran berlangsung, nilai pre-tes dan post-tes pada materi tekanan. Nilai 

aktivitas siswa dan hasil belajar dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti 

Gambar 4.1, Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 
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 Gambar 4.1 Data Aktivitas Siswa 

 Gambar 4.1 Data Aktivitas Siswa 

Gambar 4.2 Data Nilai Pre-test Siswa 



 

 

 
 

4.2.2 Lembar Observasi 

Aktivitas siswa dan guru selama pembelajar menunjukkan: sebagian besar 

waktu tatap muka sekitar 70% digunakan oleh siswa untuk melakukan kegiatan 

praktikum, diskusi, mengerjakan LKS, membaca atau bertanya; sekitar 10-15 

menit digunakan guru untuk motivasi awal, apersepsi, atau refleksi kegiatan 

pembelajaran sebelumnya, kemudian 10-15 menit digunakan guru untuk mereviu 

pembelajaran, evaluasi atau memberikan tugas. 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahuai aktivitas siswa dan kinerja 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Pada penilaian lembar observasi 

ini, peneliti dibantu dua observer yaitu guru mata pelajaran fisika dan mahasiswa. 

Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa diperoleh hasil pencapaian tiap 

aspek dalam lembar observasi seperti pada Tabel 4.1 dan grafik aktivitas siswa 

pada Gambar 4.1. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

14. 
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Tabel 4.1 Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

Melalui Lembar Observasi 

 

No Aspek 

Kelas 

Eksperimen 

(%) 

Kelas 

Kontrol 

(%) 

1 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 79,64  73,26  

2 Kemampuan siswa mengaitkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari 

75,71  71,53  

3 Kemampuan siswa merangkai alat 78,57  75,00  

4 Aktivitas siswa dalam kelompok 72,86  67,01  

5 Kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat 

71,07 68,40  

6 Kemampuan siswa menarik kesimpulan 69,29  63,19  

Rata-rata 74,523 69,734 

Kriteria Baik Baik 

 

Selain menilai skor tiap aspek, pada lembar observasi juga menilai 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dalam lembar observasi seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pencapaian Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 

Klasifikasi Nilai 
Kriteria 

Aktivitas 

Kelompok 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

∑  (%) ∑  (%) 

25.00% ≤ N ≤ 43.75% Tidak baik 0 0 

43.75% < N ≤ 62.50% Cukup 5.71 5.56 

62.50% < N ≤ 81.25% Baik 65,72 83.33 

81.25% < N ≤ 100% Sangat baik     28,57     11,11 

Keterangan: Data lengkap pada Lampiran 14 

 



 

 

Data mengenai observasi kinerja guru dalam penelitian ini meliputi segala 

kegiatan guru selama proses pembelajaran yang dikaitkan dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun. Hasil observasi kinerja guru dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Penilaian Kinerja Guru pada Kelas Eksperimen 

 dan Kelas Kontrol 

 

No. 

Aspek Pembelajaran 

Skor Pelaksanaan 

Kelas 

Eksperimen 

(%) 

Kelas 

Kontrol 

(%) 

1 Membuka pelajaran 87,50 83,33 

2 Kegiatan inti pembelajaran 84,72 83,33 

3 Penutup pembelajaran 75,00 75,00 

Rata-rata 83,93 82,14 

Kriteria Sangat baik Sangat baik 

 

Keterangan: Data lengkap pada Lampiran 19 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase kinerja guru 83,93 

untuk kelas eksperimen dan 82,14 untuk kelas kontrol ,keduanya memiliki kriteria 

sangat baik. Kriteria kinerja guru ditentukan berdasarkan klasifikasi persentase 

jumlah skornya. 

4.2.3 Uji Normalitas untuk Aktivitas dan Hasil Belajar 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dan untuk menentukan statistik yang akan digunakan. Data yang 

digunakan untuk uji normalitas ini adalah nilai aktivitas dan nilai post-test yang 

menunjukkan pemahaman siswa sebagai hasil belajar pada kedua kelas. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh X
2

hitung < X
2

tabel baik untuk kelas 



 

 

eksperimen maupun kelas kontrol, hal ini berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Karena data berdistribusi normal maka uji selanjutnya menggunakan 

statistik parametrik. Hasil analisis uji normalitas data aktivitas siswa dan nilai 

post-test dapat dilihat pada Tabel 4.4. Perhitungan uji normalitas aktivitas siswa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15, sedangkan perhitungan uji 

normalitas nilai post-test dapat dilihat pada Lampiran 22 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

 

Variasi Aktivitas Siswa Nilai Post-test 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

X
2

hitung 4,8285 7,3575 3,3784 5,4854 

X
2

tabel 11,0705 11,0705 

Kriteria Data terdistribusi normal 

 

4.2.4 Uji t Pihak Kanan untuk Aktivitas dan Hasil Belajar 

Uji t pihak kanan digunakan untuk menguji hipotesis aktivitas siswa dan 

hasil belajar. Untuk menguji hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa aktivitas 

siswa dan hasil belajar kelas eksperimen tidaklebih tinggi atau sama dengan 

aktivitas siswa dan hasil belajar. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

  

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.5. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Uji t Pihak Kanan 

  Antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Variasi 

Aktivitas Siswa Nilai post-test 

Kelas 

Eksperimen  

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperimen  

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata 74,524 69,734 73,943 69,677 

dk 69 69 

thitung 2,822 4,155 

ttabel 1,669 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada taraf 5%, harga ttabel = 1,669 

sedangkan harga thitung = 2,882 untuk data aktivitas siswa dan 4,155 untuk hasil 

belajar Karena harga  thitung > ttabel, maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas siswa dan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada aktivitas siswa dan hasil belajar kelas kontrol. Selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 16 untuk aktivitas siswa dan Lampiran 23 untuk hasil 

belajar. 

4.2.5  Uji Gain untuk Hasil Belajar 

 Uji gain bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan pemahaman siswa 

sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapat perlakuan. Uji peningkatan rata-

rata penguasaan konsep antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat diperoleh 

melalui nilai pre-test dan post-test. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji  Gain Peningkatan Pemahaman antara  



 

 

Kelas Eksperimen dan  Kelas Kontrol 

 

Rata-rata 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Pre-test 44,571 45,444 

Post-test 73,943 69,667 

Gain 0,530 0,444 

  

 Hasil uji gain menunjukkan bahwa rata-rata pemahamn kedua kelas 

mengalami peningkatan. Peningkatan pada kelas eksperimen sebesar 0,530 dan 

kelas kontrol sebesar 0,444, kedua kelas mempunyai kriteria sedang dengan faktor 

berkisar antara 0,3 sampai 0,7. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 24. 

4.2.6 Uji Signifikansi untuk Hasil Belajar 

Uji signifikansi peningkatan pemahaman antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Signifikansi Peningkatan Pemahaman  

                          antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kelas 
Peningkatan 

Pemahaman 
Dk thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 29,371 
69 2,397 1,669 

Terima Ho jika 

thitung<ttabel Kontrol  24,222 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada taraf 5%, harga thitung = 2,397 

sedangkan harga ttabel = 1,669. Harga thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak. 

Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara peningkatan 

pemahaman siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada peningkatan 



 

 

pemahaman siswa kelas kontrol. Perhitungan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 25. 

4.2.7  Analisis Keefektifan Model Pembelajaran 

Keefektivitasan model pembelajaran, dalam hal ini model pembelajaran 

POE berbasis kontekstual yang diuji keefektifannya. Data yang digunakan adalah 

nilai post-test kelas eksperimen yang akan dibandingkan dengan KKM mata 

pelajaran IPA. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.4 

merupakan diagram keefektifan model pembelajaran POE berbasis kontekstual 

yang dibandingkan dengan KKM SMP Negeri 1 Rembang. 

Tabel 4.8. Hasil Analisis Keefektifan Model Pembelajaran 

 

Model 

Pembelajaran 

Nilai 

Post-

test 

Dk thitung ttabel Kriteria 

POE 73,943 34 6,840 2,034 
Terima Ho jika 

thitung<ttabel 
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Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada taraf 5%, harga thitung = 6,840 

sedangkan harga ttabel = 2,034. Harga thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran POE berbasis 

kontekstual efektif digunakan dalam pembelajaran fisika bab tekanan. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26. 

 

4.2 Pembahasan  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) berbasis kontekstual dalam 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar tekanan SMP kelas VIII. Untuk 

mengetahui efektif tidaknya pembelajaran tersebut, diambil dua kelas sebagai 

kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang homogen. Hal ini 

menunjukkan bahwa karakteristik subyek penelitian tidak jauh berbeda. 

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa perlunya pemberian 

penekanan konsep tekanan yang lebih mendalam. Pemberian penekanan konsep 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki siswa 

agar menjadi lebih baik. Pengetahuan yang diperoleh selalu diawali dengan 

terjadinya konflik kognitif, yang merupakan suatu konflik yang terjadi pada saat 

terjadi interaksi antara pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan baru, yang di 

dapat dari hasil proses pembelajaran maupun interaksi dengan lingkungan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Trianto (2007: 104) yang menyatakan bahwa materi 

pelajaran akan tambah berarti jika siswa mempelajari materi pelajaran yang 

disajikan melalui konteks kehidupan mereka, dan menemukan arti di dalam proses 

pembelajarannya, sehingga pembelajaran lebih berarti dan menyenangkan. 



 

 

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh beberapa bahasan sebagai 

berikut. 

4.3.1  Aktivitas Siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa meliputi beberapa aspek yaitu:  perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru, kemampuan siswa mengaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari, kemampuan siswa merangkai alat, aktivitas siswa dalam 

kelompok, kemampuan siswa mengemukakan pendapat, dan kemampuan siswa 

menarik kesimpulan. Keaktivan siswa dapat diukur menggunakan instrumen yang 

menyangkut aspek tersebut, dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dari hasil analisis uji 

normalitas data keaktivan siswa, diketahui bahwa aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, ditunjukan pada Tabel 4.4. 

Karena data tersebut berdistribusi normal, hipotesis diuji dengan menggunakan 

statistik parametris. Sampel yang digunakan adalah sampel dependen berkorelasi, 

sehingga menggunakan uji t untuk sampel yang berkorelasi. 

Dari hasil analisis uji t pihak kanan dengan taraf signifikan 5% pada Tabel 

4.5 didapat thitung sebesar 2,822 dan ttabel sebesar 1,669 sehingga thitung > ttabel, maka 

Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa kelas eksperimen 

lebih besar daripada aktivitas siswa kelas kontrol. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Webb & Bringman (2008: 192), yang 

menyatakan bahwa siswa mendapat dukungan tambahan untuk mengembangkan 

keterampilan yang terkait dengan keberhasilan sekolah dipilih untuk berpartisipasi 

dalam kelompok kecil. Dalam hal ini yang dimaksud dukungan tambahan adalah 

pembelajaran berbasis laboratorium dengan model pembelajaran POE berbasis 



 

 

kontekstual dalam kelompok kecil. Pembelajaran model POE dapat meningkatkan 

keingintahuan siswa dan kerja secara berkelompok dapat menimbulkan interaksi 

anggota, sehingga aktivitas siswa meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis data tentang aktivitas siswa, diketahui bahwa 

nilai aktivitas siswa mencapai kriteria minimal cukup dengan klasifikasi nilai 

43,75% < N ≤ 62,50% dari skor yang diperoleh. Walaupun angka minimum yang 

dicapai siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama, namun sebaran nilai 

aktivitasnya berbeda. Pencapaian nilai aktivitas siswa pada kelas eksperimen yaitu 

dengan kriteria sangat baik 10 (28,57%), baik 23 (65,72%), cukup 2 (5,71%) dan 

pada kelas kontrol  yaitu dengan kriteria sangat baik 4 (11,11%), baik 30 

(83,33%), cukup 2 (5,56%). Data tersebut sesuai dengan Tabel 4.2. Diketahui 

bahwa secara keseluruhan siswa telah aktif, dibuktikan dengan pencapaina skor 

terbanyak pada klasifikasi nilai 62,50% < N ≤ 81,25% kriteria aktivitas siswa 

baik. Pencapaian nilai aktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

ketertarikan siswa terhadap proses pembelajaran, motivasi dan rasa ingin tahu 

siswa. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas sendiri.  

Pencapaian skor tiap aspek pada lembar observasi merata di masing-

masing kelas yaitu 62.50% < N ≤ 81.25% dengan kriteria aktivitas baik.  Tetapi 

pada aspek yang terakhir yaitu kemampuan siswa menarik kesimpulan, baik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol hanya mendapat skor 69,29% dan 63,19%. Hal ini 

dikarenakan kesulitan siswa dalam menyimpulkan materi di akhir pembelajaran, 

sehingga menyebabkan perolehan skor yang sedikit. Kemampuan menyimpulkan 



 

 

materi pembelajaran juga dipengaruhi oleh faktor perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru, sesuai pada aspek yang pertama. Skor pada kelas eksperimen 

79,64% dan kelas kontrol 73,26%, dari data tersebut dapat diambil kesimpulan  

bahwa perhatian siswa terhadap penjelasan guru sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan menarik kesimpulan materi. 

Mengacu pada Tabel 4.1 diperoleh gambaran: siswa responsif terhadap 

penjelasan guru, mampu mengakitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, 

mampu merangkai alat, aktif dalam diskusi kelompok, lancar dalam 

mengemukakan pendapat, logis dalam membangun ide serta dalam menarik 

simpulan. Rata-rata aktivitas siswa pada kelas ekperimen adalah 74,524% (baik) 

dan kelas kontrol adalah 69,734% (baik). Perbedaan rata-rata kedua kelas tersebut 

sebesar 4,79%. Perbedaan rata-rata aktivitas tersebut dikarenakan kedua kelas 

mendapatkan perlakuan yang berbeda, yaitu perbelajaran model POE untuk kelas 

eksperimen dan model eksperimen untuk kelas kontrol. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran POE efisien untuk mengaktifkan siswa pada materi tekanan. 

4.3.2 Observasi Kinerja Guru  

 Ketercapaian kinerja guru dalam penelitian ini, jika guru melaksanakan 

pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun, dan 

mencapai nilai dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 

kriteria kinerja guru di kedua kelas sangat baik. Perolehan skor pada kelas 

eksperimen 47 (83,93%)  dan kelas kontrol memperoleh skor 46 (82,14%) yang 

meliputi aspek membuka pelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan penutup 

pembelajaran, seperti pada Tabel 4.3.  



 

 

Perbedaan tingkat kinerja guru di kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

di tunjukkan dengan perbedaan skor yang dicapai. Perbedaan skor sebesar 1,79% 

pada kedua kelas, disebabkan oleh berbagai faktor termasuk karakteristik siswa di 

masing-masing kelas. Hal ini dapat dilihat pada aspek membuka pelajaran yang 

memiliki selisih skor yang paling besar, dimana pada kelas eksperimen 

pencapaianya sebesar 87,50% dan untuk kelas kontrol sebesar 83,33%. Kinerja 

guru didalam menyampaikan materi di kedua kelas dapat dikatakan sama, karena 

mempunyai selisih yang kecil. Walaupun demikian, berdasarkan hasil tersebut 

diperoleh gambaran bahwa secara umum kinerja guru dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model POE berbasis konstektual dan praktikum sudah baik. Guru 

sudah melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran yang telah 

disusun. 

4.3.3 Hasil Belajar 

Berdasarkan analisis data, rata-rata kemampuan pemahaman, siswa 

mengalami peningkatan dari keadaan awal (pre-tes) dan keadaan akhir (post-tes) 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hal itu dapat diketahui dari Gambar 

4.2 dan Gambar 4.3. Dari hasil analisis data post-tes yang merupakan hasil belajar 

siswa yang menunjukkan penguasaan konsep tekanan, dapat diketahui bahwa 

kedua kelas berdistribusi normal. Hal itu sesuai dengan uji normalitas yang 

ditunjukkan Tabel 4.4. Karena data tersebut berdistribusi normal, maka hipotesis 

diuji dengan menggunakan statistik parametris. Sampel yang digunakan adalah 

sampel dependen berkorelasi, sehingga menggunakan uji t untuk sampel yang 

berkorelasi. Pengujian ini sama seperti pengujian untuk aktivitas siswa. 



 

 

Dari hasil analisis data pada Tabel 4.5, dengan taraf signifikan 5% 

diperoleh bahwa thitung sebesar 4,155 dan ttabel sebesar 1,669. Dari uji t pihak kanan 

tersebut, diketahui bahwa thitung > ttabel, maka Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan hasil belajar kelas eksperimen lebih besar daripada hasil belajar kelas 

kontrol. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penggunaan model POE berbasis 

konstektual dalam pembelajaran fisika bab tekanan memberikan efek positif 

terhadap hasil kognitif siswa. Karena di dalam proses pembelajarannya berawal 

dari sudut pandang siswa sebagai pengetahuan awal bagi siswa dan di dukung 

dengan melakukan percobaan sehingga siswa akan menemukan konsep sendiri.  

Hal ini sesuai pendapat Suparmo (2007: 8), pengetahuan itu dibentuk kita 

sendiri yang sesuai dengan filsafat konstruktifisme. Penelitian ini berbasis 

laboratorium yang memberikan siswa suatu keterampilan dan mempermudah 

siswa dalam menemukan suatu konsep, sehingga siswa dapat mengaitkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Peningkatan pemahaman kelas eksperimen dapat dilihat dari rata-rata nilai 

pre-test dan post-test yang diperoleh yaitu sebesar 44,571 dan 73,943 dengan gain 

sebesar 0,530 yang termasuk dalam kategori sedang, sedangkan peningkatan 

pemahaman pada kelas kontrol dapat dilihat dari rata-rata nilai pre-test dan post-

test yang diperoleh yaitu sebesar 45,444 dan 69,667 dengan gain sebesar 0,444 

yang termasuk dalam kategori sedang. Kedua kelas mengalami peningkatan 

penguasaan konsep yang sama yaitu dalam katagori sedang. Setelah mengetahui 

besar peningkatan pemahaman siswa di kedua kelas sama pada kataegori sedang, 

maka perlu diuji signifikansi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 



 

 

peningkatan pemahaman yang signifikan. Uji signifikansi dihitung menggunakan 

uji t dengan taraf signifikan 5%. Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa thitung 

sebesar 2,397 lebih besar dari ttabel sebesar 1,669, sehingga Ho ditolak dan 

diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan pemahaman kelas eksperimen lebih 

besar daripada peningkatan pemahaman siswa kelas kontrol. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran POE berbasis kontekstual 

lebih baik daripada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

eksperimen reguler. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

POE berbasis kontekstual pada bab tekanan dapat meningkatkan pemahaman 

tekanan secara signifikan. 

Hal ini disebabkan pada saat pembelajaran menggunakan model POE, 

siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Motivasi siswa 

berkembang menjadi rasa ingin tahu terhadap materi yang akan diajarkan dan 

percobaan yang akan dilakukan. Adanya model pembelajaran seperti ini, 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

Pembelajaran model POE mengajarkan siswa untuk belajar urutan, siswa 

diberi tahu tentang percobaan yang akan dilakukan. Siswa diminta untuk 

memprediksikan apa yang akan terjadi dan memberi alasan untuk prediksi 

mereka. Percobaan kemudian dilakukan dan siswapun mengamatinya, ini sebagai 

tahap observe. Ketika prediksi dan observe tidak sesuai, siswa menjelaskan 

mengapa demikian, ini sebagai tahap explain dan di tahap ini akan terjadi 

pemahaman konsep. Sesuai pendapat White & Gunstone (dalam Wu-Tsai, 2005), 



 

 

strategi POE dikembangkan untuk menemukan kemampuan memprediksi, dan 

alasan dalam membuat prediksi tersebut mengenai gejala sesuatu. Pernyataan ini 

sesuai dengan hasil penelitian Liang (2011: 64), pembelajaran POE berawal dari 

sudut pandang siswa dalam memprediksi suatu persoalan.  

Hal ini memungkinkan siswa untuk mentransfer pembelajaran dari satu 

peristiwa ke situasi kehidupan nyata. Pemahaman siswa dapat meningkat apabila 

guru menggunakan pembelajaran kontekstual dan praktik pembelajaran (Bettye 

2006). Dalam hal ini siswa belajar dari alam yang dikaitkan dengan materi 

pembelajaran dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. 

Pembelajaran pada kelas kontrol hanya menuntut siswa untuk melakukan 

percobaan pada umumnya yang dilakukan di sekolah tanpa diawali dengan 

prediksi awal dan pemberian penjelasan tentang kesesuaian prediksi awal. Saat 

siswa melakukan kegiatan percobaan, siswa hanya mengetahui hasil akhir dari 

percobaan yang dilakukan. Hal inilah yang membedakan antara pembelajaran 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.3.4  Keefektifan Model Pembelajaran 

 Keefektifan model pembelajaran dapat diketahui setelah selesai melakukan 

pembelajaran. Keefektifan dibuktikan dengan prestasi belajar yang diperoleh 

siswa. Data yang digunakan adalah nilai post-test kelas eksperimen yang 

dibandingkan dengan KKM mata pelaran IPA. Tabel 4.8 menunjukan bahwa 

model pembelajaran POE berbasis kontekstual efektif digunakan dalam 

pembelajaran fisika bab tekanan. Karena thitung > ttabel dengan thitung sebesar 6,840 

dan ttabel sebesar 2,034.  



 

 

Aktivitas siswa berpengaruh terhadap proses belajar, proses belajar sangat 

berpengaruh pada hasil belajar seorang siswa dan keefektifan model pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh hasil belajar. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

aktivitas siswa dan hasil belajar akan mempengaruhi keefektifan suatu model 

pembelajaran. Keefektifan model pembelajaran POE berbasis kontekstual di 

dalam meningkatkan pemahaman siswa disebabkan oleh model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan motivasi terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga 

akan didapat keaktivan siswa di dalam pembelajaran yang berakibat hasil belajar 

juga meningkat. 

Hal ini sesuai dengan karakteristik pertama pembelajaran efektif yang 

dikemukakan Dunne & Wragg diterjemahkan oleh Jasin (1996: 12), yang 

menyatakan bahwa pembelajaran efektif memudahkan murid belajar sesuatu yang 

bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai konsep dan bagaimana hidup serasi 

dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. 

Kontekstual sangat erat hubungannya dengan lingkungan dan lingkungan 

sekitar sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Amri & Ahmadi (2010: 24), yang menyatakan bahwa belajar efektif itu dimulai 

dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa.  

 

4.4 Kendala dalam Melaksanakan Penelitian 

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam 

kehidupan manusia.  Memahami berarti menjelaskan sesuatu masalah yang 



 

 

sebelumnya tidak diketahui kemudian menjadi tahu, memecahkan berarti 

meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti suatu 

upaya yang dilakukan sehingga masalah tidak timbul. 

Penelitian ini meneliti tentang keefektifan model pembelajaran yang 

digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah model pembelajaran POE yang berbasis kontekstual. Kendala di 

dalam penelitian ini terjadi ketika membangkitkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran. Karena motivasi inilah yang akan menciptakan keaktivan siswa 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kendala yang 

lain adalah ketika observer menilai aktivitas siswa, dimana aktivitas ini dinilai 

secara individu. Kendala ini dikarenakan ketidaktahuan subjek dengan nama 

subjek yang akan dinilai. Selain itu, setelah pembelajaran selesai guru tidak 

mempunyai data mengenai respon siswa terhadap pembelajarn POE berbasis 

kontekstual pada kelas eksperimen, respon hanya di dapat dengan menanyakan 

pendapat siswa secara lisan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Aktivitas siswa pada model pembelajaran POE berbasis kontekstual lebih 

baik daripada aktivitas siswa pada pembelajaran model praktikum. Proses 

pembelajaran POE berbasis kontekstual dapat meningkatkan rasa 

ketertarikan siswa, motivasi dan rasa ingin tahu siswa.  

b. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran POE berbasis 

kontekstual lebih tinggi daripada pembelajaran model praktikum. 

Pembelajaran POE berbasis kontekstual yang dimulai dengan sudut pandang 

siswa, bukan guru atau ilmuan dapat meningkatkan penguasaan konsep 

tekanan. 

c. Model pembelajaran POE berbasis kontekstual efektif digunakan dalam 

pembelajaran fisika bab tekanan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah: 

a. Ketika pembelajaran berlangsung, sebaiknya siswa diberikan nama dada 

agar observer lebih mudah mengobservasi aktivitas siswa. 
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b. Setelah siswa menerima pembelajaran dengan model POE berbasis 

kontekstual, sebaiknya diberikan angket untuk mengetahui respon siswa 

terhadap model pembelajaran yang digunakan.  

c. Bagi guru sains IPA dan mahasiswa calon guru, model POE berbasis 

kontekstual dapat dijadikan alternatif dalam memilih variasi strategi 

pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. Nilai No. Nilai No. Nilai No. Nilai No. Nilai No. Nilai No. Nilai No. Nilai

1 80 1 73 1 67 1 57 1 83 1 73 1 87 1 77

2 73 2 57 2 73 2 43 2 67 2 67 2 73 2 80

3 90 3 53 3 60 3 60 3 60 3 83 3 83 3 87

4 83 4 70 4 73 4 57 4 80 4 70 4 77 4 67

5 77 5 67 5 63 5 67 5 60 5 67 5 90 5 73

6 90 6 80 6 67 6 67 6 60 6 70 6 80 6 77

7 87 7 77 7 67 7 67 7 73 7 77 7 77 7 83

8 77 8 67 8 47 8 63 8 60 8 70 8 73 8 60

9 87 9 83 9 50 9 70 9 73 9 67 9 77 9 57

10 70 10 60 10 50 10 67 10 73 10 83 10 80 10 83

11 87 11 60 11 57 11 50 11 73 11 77 11 70 11 67

12 50 12 73 12 63 12 60 12 80 12 70 12 73 12 37

13 63 13 67 13 70 13 50 13 73 13 77 13 63 13 80

14 87 14 70 14 67 14 50 14 73 14 63 14 80 14 57

15 67 15 60 15 73 15 57 15 73 15 67 15 63 15 73

16 70 16 73 16 67 16 67 16 47 16 47 16 87 16 77

17 60 17 63 17 73 17 53 17 80 17 80 17 67 17 63

18 77 18 57 18 70 18 63 18 70 18 67 18 57 18 57

19 53 19 50 19 73 19 63 19 73 19 73 19 63 19 70

20 73 20 63 20 70 20 80 20 60 20 70 20 80 20 60

21 57 21 70 21 73 21 63 21 60 21 67 21 60 21 70

22 67 22 57 22 70 22 60 22 63 22 50 22 60 22 73

23 70 23 67 23 60 23 70 23 80 23 67 23 70 23 80

24 87 24 77 24 57 24 60 24 60 24 60 24 67 24 60

25 77 25 67 25 67 25 63 25 80 25 60 25 63 25 70

26 67 26 77 26 77 26 57 26 47 26 73 26 67 26 67

27 70 27 60 27 57 27 77 27 80 27 60 27 50 27 77

28 57 28 67 28 47 28 50 28 73 28 50 28 67 28 70

29 53 29 70 29 70 29 57 29 70 29 57 29 63 29 80

30 47 30 53 30 47 30 60 30 73 30 60 30 50

31 63 31 70 31 73 31 80 31 60 31 87 31 57

32 70 32 73 32 57 32 67 32 70 32 73 32 73

33 73 33 50 33 60 33 50 33 63 33 63 33 47

34 63 34 67 34 57 34 47 34 73 34 50 34 50

35 70 35 70 35 70 35 63 35 63 35 67 35 63

36 47 36 63 36 77 36 57 36 57 36 63

∑ 2539 ∑ 2381 ∑ 2319 ∑ 2192 ∑ 2463 ∑ 2425 ∑ 2407 ∑ 2032

n 36 n 36 n 36 n 36 n 36 n 36 n 35 n 29

70.53 66.14 64.42 60.89 68.42 67.36 68.77 70.07

153.57 68.87 77.79 76.27 84.59 90.75 125.71 115.07

DAFTAR NILAI ULANGAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 REMBANG 

TAHUN AJARAN 2010/2011

VIII G VIII HVIII A VIII B VIIIC VIII D VIII E VIII F

x x xx x x
2S 2S 2S 2S2S2S 2S 2S

xx
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UJI HOMOGENITAS POPULASI  

                 Hipotesis            
 

  
H0 : 


1 = 


2

   
       

Ha : Tidak semua 
i sama, untuk i = 1, 2,3,4,5,6,7,8     

                 Kriteria: 
    

          Ho diterima jika 
2
 hitung < 

2
 (1- (k-1) 

         

 

 

  

    

           
                 
                 
                 

       


2
(1-)(k-1)

         Pengujian Hipotesis 
            

Kelas ni dk = ni - 1 Si
2
 (dk) Si

2
 log Si

2
 

(dk) log 
Si

2
  

 VIII A 36 35 153.571 5374.972 2.186 76.521 

 VIII B 36 35 68.866 2410.306 1.838 64.330 
 VIII C 36 35 77.793 2722.750 1.891 66.183 

 VIII D 36 35 90.752 3176.306 1.958 68.525 

 VIII E 36 35 84.593 2960.750 1.927 67.457 

 VIII F 36 35 76.273 2669.556 1.882 65.883 

 VIII G 35 34 125.711 4274.171 2.099 71.379 

 VIII H 29 28 115.067 3221.862 2.061 57.707 

 
 280 272 792.6243 

26810.672
4 

15.843
1 

537.983
6 

 Varians gabungan dari populasi adalah: 
        

S
2
 = 

(ni-1) Si
2


= 
26810.6724 

= 98.5686 
  (ni-1) 272 
  

Log S
2 
 = 1.9937 

 
 

    
   

                    Harga satuan B 
                              

B = (Log S
2 
)  (ni - 1) 

          

  
= 1.9937 x 272 

         

  
= 542.29 

                              
2
 = (Ln 10) { B - (ni-1) log Si

2
} 

      
 

  
= 2.3026 542.297 

 

 
537.9836 

      

  
= 9.9318 

            Untuk  = 5% dengan dk = k-1 = 8-1 = 7 diperoleh 
2
tabel =  14.067 

    
 

 
    

              

 

             
                 

      

 

          
 

    
9.9318 14.0671 

        Karena 
2
 hitung < 

2
 tabel maka populasi mempunyai varians yang sama (homogen) 

- 

Lampiran 2 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

        Jenjang Pendidikan :  SMP 

     Mata Pelajaran   :  IPA 

     Kelas/Semester :  VIII/Genap 

     Tahun Pelajaran   :  2010/2011   

  Pokok Bahasan :  Tekanan   

  Standar 

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

Kompetendi dasar :  5.5 Menyelidiki  tekanan  pada  benda padat, cair, dan gas  serta penerapannya dalam kehidupan 

  

   sehari-hari 
     

        
No. 

Sub Pokok  
Indikator 

Aspek Kognitif Jumlah 

Bahasan C1 C2 C3 C4 Soal 

1 Tekanan pada   - Siswa dapat mendefinisikan pengertian tekanan 1       1 

  benda padat  - Siswa dapat mengetahui satuan dari tekanan  3,4       2 

     dalam Sistem Internasional dan cgs           

     - Siswa dapat mengetahui pengaruh gaya, dan    6     1 

       luas penampang terhadapa tekanan           

     - Siswa dapat merumuskan hubungan antara gaya   7     1 

       (F), luas penampang (A) dan tekanan (p)           

    dalam bentuk persamaan matematis           

     - Siswa dapat menyelesaikan persoalan matematis     17 8 2 

       mengenai tekanan zat padat           

Lampiran 3 



 

 

     - Siswa dapat mengaplikasikan konsep tekanan    10,12     2 

       pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari           

                

2 Tekanan pada   - Siswa dapat mengetahui sifat tekanan dalam zat   9,15     2 

  zat cair    cair           

     - Siswa mengetahui pengaruh massa jenis zat cair   5     1 

       (), percepetan gravitasi (g) dan ketinggian zat            

       cair (h) terhadap tekanan hidrostatis           

     - Siswa dapat merumuskan hubungan antara    2 26   2 

       massa jenis zat cair (), percepatan gravitasi           

       (g), ketinggian zat cair (h) dan tekanan hidrostatis           

       dalam bentuk persamaan matematis           

     - Siswa dapat memahami prinsip kerja bejana ber- 16     14 2 

       hubungan           

     - Siswa dapat mengetahui aplikasi bejana berhu-     19, 28   2 

       bungan dalam kehidupan sehari-hari           

     - Siswa dapat mengetahui bunyi hukum Pascal 18       1 

     - Siswa dapat menyelesaikan persoalan matematis     21   1 

       yang berkaitan dengan hukum Pascal           

     - Siswa dapat mengetahui penerapan hukum    37     1 

       Pascal dalam kehidupan sehari-hari           

     - Siswa dapat memahami hukum Archimedes 20       1 

     - Siswa dapat mengetahui pengaruh massa   24   23 2 

       jenis (), volume zat cair yang dipindahkan (V),            



 

 

       dan percepatan gravitasi (g) terhadap gaya ke atas           

       (F), sesuai dengan hukum Archimedes           

     - Siswa dapat menyelesaikan persoalan matematis     29, 38   2 

       yang berkaitan dengan hukum Archimedes           

     - Siswa dapat mengetahui penerapan hukum      22 32, 34 3 

       Archimedes dalam kehidupan sehari-hari           

                

3 Tekanan pada   - Siswa dapat membuktikan bahwa udara memberi   27   39 2 

  gas    tekanan           

     - Siswa dapat mengetahui manfaat tekanan udara   30     1 

       dalam kehidupun sehari-hari           

     - Siswa dapat mengetahui pengaruh tekanan udara   35 36   2 

       terhadap ketinggian suatu tempat           

     - Siswa dapat menyelesaikan persoalan matematis   33 25   2 

       yang berkaitan dengan rumusan hubungan keting-           

       gian tempat dengan tekanan udara           

     - Siswa dapat mendefinisikan hukum Boyle dalam  13, 40       2 

       tekanan gas           

     - Siswa dapat menyelesaikan persoalan matematis 31   11   2 

       yang berkaitan dengan hukum Boyle           

Jumlah Item Soal 9 14 11 6 40 

Dalam Presentase 22.5% 35.0% 27.5% 15.0% 100.0% 
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SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Sekolah : SMP 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Pokok Bahasan : Tekanan 

Waktu : 60 menit 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Tulis nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawab 

2. Periksa dan bacalah setiap soal sebelum menjawab 

3. Jumlah soal sebanyak 40 butir pilihan ganda 

4. Dahulukan soal yang dianggap mudah 

PETUNJUK KHUSUS 

Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C 

atau D di lembar jawab yang tersedia 

 

SELAMAT BEKERJA 

1. Gaya yang bekerja per satuan luas permukaan bidang tekan dinamakan …. 

a. tekanan c. gaya 

b. gaya tekan d. usaha 

2. Besar tekanan hidrostatik: 

(1) Berbanding lurus dengan massa jenis zat cair 

(2) Berbanding lurus dengan percepatan gravitasi 

(3) Berbanding lurus dengan kedalaman zat cair 

Pernyataan yang benar adalah …. 

a. (1) dan (2) 

b. (1) dan (3) 

c. (2) dan (3) 

d. (1), (2), dan (3) 
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3. Satuan SI untuk tekanan adalah …. 

a. newton atau kg m/s
2
 

b. pascal atau N/m
2
 

c. dyne atau kg m/s
2
 

d. kgf atau gf 

4. Gaya sebesar 1 Pa ekuivalen dengan …. 

a. 10
5
 pascal 

b. 9,8 x 10
5
 dyne 

c. 10 dyne /cm
2
 

d. 980 dyne 

5. Benda yang dicelupkan dalam keempat jenis zat cair terbuat dari bahan, massa 

dan volume sama. Zat cair yang massa jenisnya paling kecil adalah tabung …. 

   

 

 

 

 

 

 

6. Dua buah benda yang massanya sama dapat mempunyai tekanan yang 

berbeda-beda, bergantung pada posisi benda tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa tekanan pada benda bergantung pada…. 

a. jenis benda c. luas permukaan bidang tekan 

b. warna benda d. massa benda 

7. Hubungan antara gaya tekan (F), luas penampang (A) dan besarnya tekanan 

(p) dapat dirumuskan sebagai berikut …. 

A

F
p 

 

FpA   

A

p
F 

   

AFp   

8. Perhatikan gambar di bawah ini!  

c.  

d.  

p 

a. 

b.  d. 

c. 

a.  

b.  



 

 

4 cm 

8 cm 

3 cm 

4 cm 

4 cm 

3 cm 

8 cm 

4 cm 

  

   

  

   

   

  

   

 

 

Jika diberikan gaya yang sama pada masing-masing balok, maka yang 

mempunyai tekanan terbesar terhadap bidang tekan adalah balok nomor …. 

a. I c. III 

b. II d. IV 

9. Perhatikan gambar berikut! 

   

 

 

   

 

 

 

 

Dari keempat gambar bendungan di atas, maka gambar yang benar ditinjau 

dari tekanan zat cair adalah …. 

a. gambar (a) 

b. gambar (b) 

c. gambar (c) 

d. gambar (d) 

 

 

(a) (c) 

(b) (d) 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

5 cm 

(I) (II) 

(III) (IV) 



 

 

10. Keempat buah pasak di bawah ini bermassa sama. Apabila diberi gaya tekan 

yang sama besar. Pasak yang paling dalam tertancap pada tanah adalah …. 

 

 

 

 

 

 

11. Volume gas dalam ruang tertutup yang bertekanan 1 atm adalah 2 cm
3
. Jika 

tekanan diperbesar 4 kali, volumenya menjadi …. 

a. 0,5 cm
3
 c. 2,0 cm

3
  

b. 1,0 cm
3
 d. 4,0 cm

3
  

12. Bejana berisi air yang ditunjukan pada gambar di bawah ini memiliki massa 

total dan diberi gaya yang sama, maka  dasar bejana yang mendapat tekanan 

paling kecil adalah …. 

 

 

 

 

 

 

13. Manometer adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan …. 

a. hukum Boyle 

b. hukum Pascal 

c. hukum Archimedes 

d. hukum Gay-Lussac 

 

 

 

 

 

a.  c.  

d.  b.  

a. b. c. d. 



 

 

14. Sebuah bejana berhubungan diisi dengan sejenis zat cair seperti pada gambar. 

Tekanan hidrostatik (p) di titik A, B, C, dan D memenuhi hubungan …. 

a. pD > pA > pB  > pC 

b. pA  > pD > pB > pC 

c. pA = pD  > pB = pC 

d. pA = pB = pC = pD  

15. Sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika tabung diberi 3 lubang, gambar 

yang benar adalah …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika …. 

a. jumlah bejana yang berhubungan terlalu banyak 

b. pada bejana terdapat pipa rambut (pipa kapiler) 

c. bentuk masing-masing bejana tidak sama 

d. tinggi masing-masing bejana tidak sama 

17. Sebuah benda yang luas alasnya 2 m
2
 bertekanan 80 N/m

2
, maka gaya yang 

bekerja pada benda itu sebesar …. 

a. 78 N 
 

 

b. 82 N 

c. 40 N 

d. 160 N 

a. c. 

b. d. 



 

 

18. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke 

segala arah oleh zat cair itu dengan sama besar. Hukum itu dinamakan …. 

a. hukum Archimedes 

b. hukum Boyle 

c. hukum Pascal  

d. hukum Newton 

19. Sebuah bejana U berisi raksa dan zat cair yang tidak bercampur. Perbedaan 

ketinggian raksa seperti pada gambar. Jika massa jenis air raksa 13,6 g/cm
3
, 

maka massa jenis zat cair tersebut adalah …. 

 

 

 

 

 

a. 6,8 g/cm
3
 

b. 5 g/cm
3
 

c. 3,4 g/cm
3
 

d. 1 g/cm
3
 

20. Menurut Archimedes, benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan 

mengalami gaya ke atas yang besarnya …. 

a. sama dengan berat benda 

b. lebih kecil dari berat benda 

c. sama dengan berat zat cair yang dipindahkan 

d. sama dengan volume benda yang dipindahkan 

21. Jika F1 = 150 N, A1 = 10 cm
2
, sedangkan A2 = 0,5 cm

2
. Maka besarnya F2 

adalah …. 

 

a. 50 N c.  20 N 

b. 75 N d.  7,5 N 

 

 

F1 

A2 A1 

F2 

zat cair 

 

2,5 cm 
10 cm 

raksa 



 

 

22. Suatu hasil eksperimen ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bahan yang 

memiliki massa jenis terbesar adalah …. 

 

 

 

 

 

 

a. (1)  c. (3) 

b. (2)  d. (4) 

23. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Kedudukan telur dalam air seperti nomor 2. Hal ini dikarenakan …. 

a.   massa jenis air > massa jenis telur, sehingga berat telur lebih besar 

daripada gaya tekanan ke atas  

b. massa jenis air < massa jenis telur, sehingga berat telur lebih besar daripada 

gaya tekanan ke atas  

c.   massa jenis air = massa jenis telur, sehingga berat telur sama dengan gaya 

tekanan ke atas  

d.   massa jenis air > massa jenis telur, sehingga berat telur lebih besar 

daripada gaya ke bawah oleh air    

24. Untuk menentukan besarnya gaya ke atas (Fatas) pada benda yang tercelup 

sebagian dengan volume zat cair (V), massa jenis zat cair () dan percepatan 

gravitasi (g) yaitu …. 

a. Fatas = Vtercelup x  x g             c. Fatas = Vtercelup x  

b. Fatas = Vbenda x  x g  d. Fatas = Vtercelup x g 

(4) Besi 

(1) Minyak  

(2) Air 

(3) Raksa 

air 



 

 

25. Tinggi suatu tempat 400 m dari permukaan air laut. Tekanan atmosfer di 

tempat tersebut adalah …. 

a. 76 cm Hg c. 80 cm Hg 

b. 72 cm Hg d. 78 cm Hg 

26. Perhatikan gambar! 

 

 

 

 

 

Jika massa jenis zat cair di dalam bejana tersebut 1000 kg/m
3
 dan percepatan 

gravitasi bumi 10 m/s
2
, maka tekanan oleh air pada titik A dari gambar di 

samping adalah .... 

a. 2.500 N/m
2
  

b. 7.500 N/m
2
 

c. 25.000 N/m
2
 

d. 75.000 N/m
2
  

27. Empat buah balon karet yang terbuat dari bahan yang sama diisi dengan gas 

seperti pada gambar. Yang mempunyai tekanan paling besar adalah …. 

      

 

 

a. (1)   c.  (3)   

b. (2)  d. (4) 

28. Dua orang tukang batu ingin dengan cepat membuat dua titik dalam satu garis 

mendatar, bagaimana cara menentukannya …. 

a. mengisi selang plastik sebagai bejana berhubungan 

b. mengukur dengan mistar dari lantai 

c. menarik benang datar 

d. menghitung selisih tinggi dari lantai 

(1) (2) (3) (4) 

.  A 

75 cm 
1 m 



 

 

29. Benda volumenya 0,5 m
3
, beratnya di udara 10.000 N. Benda itu dicelupkan 

ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1.000 kg/m
3
. Jika benda yang tecelup 

0,1 m
3
, maka besarnya gaya ke atas adalah …. 

a. 1.000 N  c.  10 N 

b. 100 N   d.  1 N 

30. Gambar di bawah menunjukkan seorang anak sedang menyedot air. Air 

memasuki mulutnya karena tekanan udara dalam penyedot …. 

 

 

 

 

 

a. sama dengan tekanan atmosfer 

b. lebih tinggi dari tekanan atmosfer 

c. lebih rendah dari tekanan atmosfer 

d. lebih tinggi dari tekanan air 

31. Besarnya tekanan udara di ruang tertutup P dapat ditulis dalam bentuk 

persamaan …. 

a. 76 / h cmHg 

b. (76 + h) cmHg 

c. (76 x h) cmHg 

d. (76 – h) cmHg 

32. Galangan kapal dengan mudah dapat mengangkat kapal, karena …. 

a. galangan berada di atas permukaan daratan kemudian kapal laut diangkat 

dan diletakan di atasnya 

b. berat kapal lebih ringan dari berat galangan 

c. galangan dapat ditenggelamkan dan diapungkan di atas permukaan air laut 

dengan jalan memasukkan dan mengeluarkan air laut di antara dinding 

galangan yang berongga 

d. kapal dapat diangkat dengan menggunakan katrol, kemudian dinaikkan ke 

galangan 

h 



 

 

33. Setiap kenaikan tinggi tempat 100 m tekanan udaranya akan …. 

a. naik sebesar 1 mm Hg 

b. naik sebesar 1 cm Hg 

c. turun sebesar 1 mm Hg 

d. turun sebesar 1 cm Hg 

34. Tono membandingkan berat batu yang diangkatnya bila ia berada di daratan 

dan di dalam air. Tono merasakan lebih ringan mengangkat batu tersebut jika 

di dalam air. Hal ini disebabkan …. 

a. adanya gaya tekan ke atas yang diterima oleh Tono sehingga berat benda 

terasa ringan 

b. adanya gaya tekan ke atas yang diterima oleh batu sehingga berat benda 

terasa ringan 

c. berat benda bersifat kekal 

d. adanya gaya gesek antara air dan benda 

35. Pernyataan yang tepat tentang hubungan tekanan udara dengan ketinggian 

tempat, yaitu …. 

a. semakin tinggi ketinggian tempat semakin rendah tekanan udaranya 

b. semakin tinggi ketinggian tempat semakin besar tekanan udaranya 

c. semakin rendah ketinggian tempat semakin rendah tekanan udaranya 

d. ketinggian tempat sebanding dengan tekanan udara 

36. Para penyelam tradisional yang menyelam dilautan banyak terganggu 

pendengarannya. Hal ini disebabkan karena …. 

a. tekanan udara di dalam zat cair 

b. tekanan hidrostatis air 

c. gaya apung pada air 

d. tekanan atmosfer 

 

 

 

 

 



 

 

37. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip Pascal 

(1) dongkrak mobil 

(2) kapal selam 

(3) rem hidrolik 

(4) teko air 

Pernyataan yang benar adalah …. 

a. (1), (2) dan (3)  

b. (1) dan (3)  

c. (2) dan (4) 

d. (1), (2), (3) dan (4) 

38. Benda melayang mempunyai volume 200 cm
3
, massa jenis zat cair 0,8 

dyne/cm
3
, besar gaya ke atas adalah …. 

a. 200 dyne c. 125 dyne 

b. 160 dyne d. 40 dyne 

39.  

 

 

 

Pada gambar (a) terdapat gelas yang berisi air sampai penuh, kemudian gelas 

ditutup dengan sehelai kertas dan dibalik secara perlahan-lahan seperti gambar 

(b). Air yang di gelas pada gambar (b) tidak tumpah karena …. 

a. udara menekan ke bawah 

b. udara menekan ke atas 

c. udara menekan pada permukaan air 

d. udara menekan pada ujung gelas 

40. Hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap 

(konstan), jika suhunya tetap. Pernyataan itu termasuk …. 

a. hukum Torricelli c.  hukum Gas 

b. hukum Boyle d.  hukum Ruang 

 

 

(a) (b) 



 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

           

           

      

NAMA 

 

: ............................ 

      

KELAS/NO.ABSEN 
: ............................ 

           

           1 A B C D 
 

21 A B C D 

2 A B C D 
 

22 A B C D 

3 A B C D 
 

23 A B C D 

4 A B C D 
 

24 A B C D 

5 A B C D 
 

25 A B C D 

6 A B C D 
 

26 A B C D 

7 A B C D 
 

27 A B C D 

8 A B C D 
 

28 A B C D 

9 A B C D 
 

29 A B C D 

10 A B C D 
 

30 A B C D 

11 A B C D 

 

31 A B C D 

12 A B C D 

 

32 A B C D 

13 A B C D 

 

33 A B C D 

14 A B C D 

 

34 A B C D 

15 A B C D 

 

35 A B C D 

16 A B C D 

 

36 A B C D 

17 A B C D 

 

37 A B C D 

18 A B C D 

 

38 A B C D 

19 A B C D 

 

39 A B C D 

20 A B C D 

 

40 A B C D 

Lampiran 5 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1

5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

10 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1

11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

12 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

13 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

14 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0

15 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0

16 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1

17 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

18 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

20 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0

21 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0

22 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

23 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0

24 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0

25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

26 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0

27 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1

28 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

29 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

30 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

31 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

32 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

33 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

34 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0

35 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

36 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

X 26 14 14 16 26 23 27 10 26 10

Y 701

1328.7

p 0.743 0.400 0.400 0.457 0.743 0.657 0.771 0.286 0.743 0.286

q 0.257 0.600 0.600 0.543 0.257 0.343 0.229 0.714 0.257 0.714

pq 0.191 0.240 0.240 0.248 0.191 0.225 0.176 0.204 0.191 0.204

pq 8.798

r11 0.781

P 0.722 0.389 0.389 0.444 0.722 0.639 0.750 0.278 0.722 0.278

KRITERIA mudah sedang sedang sedang mudah sedang mudah sukar mudah sukar

BA 16 9 10 6 18 12 17 8 17 7

JA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

BB 10 5 4 10 8 11 10 2 9 3

JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

D 0.333 0.222 0.333 -0.222 0.556 0.056 0.389 0.333 0.444 0.222

KRITERIA cukup cukup cukup jelek baik jelek cukup cukup baik cukup

dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai

NO. 
SISWA

KODE 

DAYA BEDA

KETERANGAN

UC-027

UC-034

UC-015

UC-011

UC-007

UC-001

UC-031

UC-006

UC-030

UC-010

UC-003

UC-002

UC-026

UC-024

TINGKAT

KESUKARAN

UC-023

UC-013

UC-022

UC-020

UC-021

UC-005

UC-035

UC-017

UC-029

UC-004

UC-012

UC-019

ANALISIS RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA BEDA 

NOMOR BUTIR SOAL (X)

Taraf signifikansi 5% , rtabel = 0.329

UC-016

RELIABILITAS

UC-014

UC-009

UC-008

r11>rtabel = Reliabel

36.9094

UC-028

UC-032

UC-025

UC-036

UC-033

UC-018

 2YY 

 
N

YY
2



Lampiran 6 



 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1

1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1

0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1

1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1

1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0

0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

16 9 18 18 17 28 26 11 13 10 21 13 21

0.457 0.257 0.514 0.514 0.486 0.800 0.743 0.314 0.371 0.286 0.600 0.371 0.600

0.543 0.743 0.486 0.486 0.514 0.200 0.257 0.686 0.629 0.714 0.400 0.629 0.400

0.248 0.191 0.250 0.250 0.250 0.160 0.191 0.216 0.233 0.204 0.240 0.233 0.240

0.444 0.250 0.500 0.500 0.472 0.778 0.722 0.306 0.361 0.278 0.583 0.361 0.583

sedang sukar sedang sedang sedang mudah mudah sedang sedang sukar sedang sedang sedang

14 4 11 12 10 15 16 8 4 7 16 7 14

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2 5 7 6 7 13 10 3 9 3 5 6 7

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

0.667 -0.056 0.222 0.333 0.167 0.111 0.333 0.278 -0.278 0.222 0.611 0.056 0.389

baik jelek cukup cukup jelek jelek cukup cukup jelek cukup baik jelek cukup

dipakai dibuang dibuang dipakai dibuang dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai

NOMOR BUTIR SOAL (X)



78 

 
 

 

 

 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1

0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1

0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1

0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

7 17 9 25 10 17 9 10 19 18 22 24 18

0.200 0.486 0.257 0.714 0.286 0.486 0.257 0.286 0.543 0.514 0.629 0.686 0.514

0.800 0.514 0.743 0.286 0.714 0.514 0.743 0.714 0.457 0.486 0.371 0.314 0.486

0.160 0.250 0.191 0.204 0.204 0.250 0.191 0.204 0.248 0.250 0.233 0.216 0.250

0.194 0.472 0.250 0.694 0.278 0.472 0.250 0.278 0.528 0.500 0.611 0.667 0.500

sukar sedang sukar sedang sukar sedang sukar sukar sedang sedang sedang sedang sedang

2 9 7 16 8 9 7 5 9 13 14 12 13

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5 8 2 9 2 8 2 5 10 5 8 12 5

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

-0.167 0.056 0.278 0.389 0.333 0.056 0.278 0.000 -0.056 0.444 0.333 0.000 0.444

jelek jelek cukup cukup cukup jelek cukup jelek jelek baik cukup jelek baik

dibuang dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dibuang dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai

NOMOR BUTIR SOAL (X)

95 



78 

 
 

 

 

 

SKOR

37 38 39 40 (Y)

1 1 1 1 31 961 20.03 10.97 120.37

1 1 1 1 30 900 17.26 12.74 162.31

1 1 1 1 29 841 17.26 11.74 137.83

1 0 1 1 28 784 17.26 10.74 115.35

1 1 1 1 27 729 17.26 9.74 94.87

1 0 1 1 27 729 17.26 9.74 94.87

1 0 1 1 25 625 17.26 7.74 59.91

0 0 1 1 25 625 17.26 7.74 59.91

0 0 1 1 24 576 17.26 6.74 45.43

1 1 1 1 24 576 17.26 6.74 45.43

1 1 0 1 23 529 17.26 5.74 32.95

1 1 1 0 23 529 17.26 5.74 32.95

1 0 1 1 22 484 17.26 4.74 22.47

0 1 0 1 21 441 17.26 3.74 13.99

1 1 1 1 21 441 17.26 3.74 13.99

1 1 1 1 20 400 17.26 2.74 7.51

1 1 0 1 20 400 17.26 2.74 7.51

1 0 0 1 19 361 17.26 1.74 3.03

1 0 1 1 18 324 17.26 0.74 0.55

0 1 1 1 18 324 17.26 0.74 0.55

0 0 0 0 18 324 17.26 0.74 0.55

0 1 0 1 17 289 17.26 -0.26 0.07

1 0 1 1 17 289 17.26 -0.26 0.07

0 1 0 0 17 289 17.26 -0.26 0.07

0 0 1 1 16 256 17.26 -1.26 1.59

0 0 0 1 15 225 17.26 -2.26 5.11

1 1 1 1 15 225 17.26 -2.26 5.11

0 1 1 0 15 225 17.26 -2.26 5.11

0 1 0 0 14 196 17.26 -3.26 10.63

0 0 0 0 14 196 17.26 -3.26 10.63

0 0 0 1 13 169 17.26 -4.26 18.15

0 0 0 0 12 144 17.26 -5.26 27.67

0 0 0 0 12 144 17.26 -5.26 27.67

0 0 0 1 11 121 17.26 -6.26 39.19

1 0 0 0 10 100 17.26 -7.26 52.71

1 0 0 0 10 100 17.26 -7.26 52.71

20 17 20 26

0.571 0.486 0.571 0.743

0.429 0.514 0.429 0.257

0.245 0.250 0.245 0.191

0.556 0.472 0.556 0.722

sedang sedang sedang mudah

15 11 14 17

18 18 18 18

5 6 6 9

18 18 18 18

0.556 0.278 0.444 0.444

baik cukup baik baik

dipakai dipakai dipakai dipakai

Y
2

NOMOR BUTIR SOAL (X)

Y  YY   2YY 

96 



 

 

 

 

Rumus

Keterangan:

: Daya pembeda

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah

: Banyaknya siswa pada kelompok atas

: Banyaknya siswa pada kelompok bawah

Kriteria

Perhitungan

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda cukup

= 0.333

UC-031

1UC-027

Jumlah 16 Jumlah 10

D =
16 10

18

18 1 18 UC-036 1

0

115 UC-029 0 15 UC-023

0UC-0181616 UC-014 1

17 UC-03017

18

14 UC-004 1 14 UC-010 0

13 UC-026 1 13 UC-003 1

12 UC-024 0 12 UC-033 1

11 UC-013 1 11 UC-028 0

10 UC-022 1 10 UC-032 1

9 UC-016 1 9 UC-025 0

8 UC-020 1 8 UC-006 1

7 UC-012 1 7 UC-009 1

6 UC-019 1 6 UC-034 1

5 UC-002 1 5 UC-015 0

4 UC-017 1 4 UC-008 1

3 UC-005 1 3 UC-011 1

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya

untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan

diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

Kelompok Atas Kelompok Bawah

No Kode Skor No Kode Skor

2 UC-035 1 2 UC-007 0

1 UC-021 1 1 UC-001 0

1.00 Baik Sekali

Negative

0.21 0.40 Cukup

0.41 0.70 Baik

Tidak baik, sebaiknya 

dibuang

0.71

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL

Interval D Kriteria

0.00 0.20 Jelek

D

BA

BB

JA

JB

J
B

J
B

A

A  D

B

B

 



 

 

 

 

Rumus

Keterangan:

: Indeks kesukaran

: Jumlah siswa yang menjawab benar

: Jumlah siswa

Kriteria

=

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL

Jumlah 16 Jumlah 10

P =

18 UC-031

UC-023

UC-030

1

0UC-027

UC-004

17

15 15

171

0

1 18 UC-036 1

16 UC-014 1 16 UC-018 0

14 UC-029 1 14 UC-010 0

13 UC-026 1 13 UC-003 1

12 UC-024 0 12 UC-033 1

11 UC-013 1 11 UC-028 0

10 UC-022 1 10 UC-025 1

9 UC-016 1 9 UC-006 0

8 UC-012 1 8 UC-032 1

7 UC-020 1 7 UC-009 1

6 UC-002 1 6 UC-015 1

5 UC-019 1 5 UC-008 0

4 UC-017 1 4 UC-034 1

3 UC-005 1 3 UC-011 1

Kode Skor No Kode Skor

Kelompok Bawah

2 UC-035 1 2 UC-007 0

1 UC-021 1 1 UC-001 0

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang mudah

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal

yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel

analisis butir soal.

26

36

0.722

P

B

JS

Interval P Kriteria

0.71 1.00 Mudah

0.00 0.30 Sukar

0.31 0.70 Sedang

No

Kelompok Atas

JS

B
  P 



 

 

 

Rumus:

Keterangan:

: Reliabilitas tes secara keseluruhan

: Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

: Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p)

: Jumlah hasil perkalian antara p dan q

: Banyaknya item

: Standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varian)

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel.

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh:

= + +

= + +

=

Y - 2

=

40 1

Taraf signifikansi 5% dengan n = 36  diperoleh r tabel = 0.329

Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel

pq40+ . . .+

+ . . .+ 0.191

8.798

0.240

r11 =
40 36.908

36.908

= 0.781

0.191 0.240

PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN

r11

p

q

n

∑pq

S

∑pq pq3pq1 pq2

8.798

∑
=S2

N

36.908

S2 =
36

1328.7

Y



 

 

SILABUS 
 

Sekolah : SMP Negeri 1 Rembang 

Kelas / Semester : VIII (Delapan)/Genap 

Mata Pelajaran              : Ilmu Pengetahuan Alam 

 

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

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

5.5  Menyelidiki 

tekanan pada 

benda padat,cair 

dan gas serta 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Tekanan -  Melakukan percobaan 

tentang tekanan pada zat 

padat sampai menemukan 

konsep tekanan 

 

 

-  Melakukan percobaan 

tentang tekanan pada zat 

cair 

 

 

 

-  Melakukan percobaan 

bejana berhubungan 

 

 

 

-  Melakukan percobaan 

tentang hukum Pascal, 

hukum Archimides 

 

 

 

-  Mencari informasi 

-  Menemukan hubungan 

antara gaya,tekanan 

dan luas daerah yang 

dikenai gaya melalui 

percobaan 

 

-  Menemukan hubungan 

antara tekanan, massa 

jenis (), tinggi zat cair 

(h) dan gaya gravitasi 

(g) 

 

-  Mengaplikasikan 

prinsip bejana 

berhubungan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

-  Mendeskripsikan 

hukum Pascal dan 

hukum Archimides 

melalui percobaan 

sederhana . 

 

-  Menunjukkan beberapa 

Tes unjuk 

kerja 

Tes tulis 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

Tes tulis 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

Tes tulis 

 

 

 

Tes tulis 

Uji  petik 

kerja 

prosedur dan 

produk 

 

 

Uji  petik 

kerja 

prosedur  

 

 

 

Uji  petik 

kerja 

prosedur dan 

produk 

 

Uji  petik 

kerja 

prosedur dan 

produk 

 

 

Tes PG 

Lakukan percobaan 

untuk menemukan 

konsep tekanan 

pada zat padat! 

 

 

Lakukan percobaan 

untuk menemukan 

konsep tekanan zat 

cair! 

 

 

Lakukan percobaan 

untuk menemukan 

konsep bejena 

berhubungan! 

 

Lakukan percobaan 

untuk menemukan 

konsep hukum 

Pascal dan 

Archimides 

 

Alat yang bekerja 

 10x40’ Karim, 

saeful dkk. 

2008. 

Belajar 

IPA 

Membuka 

Cakrawala 

Alam 

Sekitar 

untuk  

Kelas VIII . 

Jakarta: 

PT. 

Bengawan 

Ilmu.  

 

LKS 

 

Alat-alat 

praktikum 

 

Lingkungan 

sekitar 

Lampiran 7 



 

 

 

 

 

melalui lingkungan alat-

alat yang prinsip kerjanya 

berdasarkan hukum 

Pascal dan Archimides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Studi lapangan untuk 

menemukan konsep 

tekanan 

produk teknologi yang 

berhubungan dengan 

hukum Pascal dan 

Archimides 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

-  Mengaplikasikan 

konsep tekanan pada 

zat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes PG 

 

berdasarkan prinsip 

Pascal 

(1) dongkrak mobil 

(2) kapal selam 

(3) rem hidrolik 

(4) teko air 

Pernyataan yang 

benar adalah …. 

a. (1), (2) dan (3)  

b. (1) dan (3)  

c. (2) dan (4) 

d. (1), (2), (3) dan (4) 

 

Perhatikan gambar 

berikut! 

  

 

 

     

 

 

Dari keempat gambar 

bendungan di atas, 

maka gambar yang 

benar ditinjau dari 

tekanan zat cair 

adalah …. 

a. gambar (a) 

b. gambar (b) 

c. gambar (c) 

d. gambar (d) 

(a) 

(b) (d) 

(c) 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah: SMP Negeri 1 Rembang 

1 Pertemuan  Kuriulum: KTSP Mata Pelajaran : IPA- Fisika 
Kelas/Semester:V

III/Genap 

Waktu 2X40’ 
Pokok Bahasan: 

Tekanan  

Peneliti: 

Obimita Ika Permatasari 

Tahun Ajaran: 

2010/2011 

Standar Kompetensi: 

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

Kompetensi Dasar : 

5.5  Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

- Menemukan hubungan antara gaya, tekanan dan luas daerah yang dikenai gaya melalui eksperimen 

Tujuan Pembelajaran:  

1. Mendefinisikan pengertian tekanan 

2. Menyelidiki kaitan antara luas permukaan benda dengan tekanan 

3. Menyelidiki kaitan antara massa benda dengan tekanan 

4. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan benda padat 

5. Menghitung besarnya tekanan yang diberikan suatu benda 

6. Menjelaskan aplikasi konsep tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari 

Lampiran 8 



 

 

Materi Pembelajaran 

1. Faktor-faktor yang berpengaruh pada tekanan benda padat adalah  gaya, luas bidang tekan dan tekanan. 

Hubungan antara ketiga faktor tersebut adalah: 

 Tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh gaya tetapi sebanding dengan besar gaya 

tekan. Artinya : 

 Makin kecil luas bidang sentuh gaya, makin besar tekanannya. 

 Makin besar gaya tekan, makin besar tekanannya. 

 Tekanan didefinisikan sebagai gaya untuk tiap satuan luas permukaan tempat gaya itu 

bekerja. 

2. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

A

F
P   

dengan:  

P = tekanan (N/m
2
) 

F = gaya tekan (N) 

A = luas bidang (m
2
) 

Satuan tekanan dalam Sistem Internasional (SI) adalah 

N/m
2
. Satuan ini juga disebut pascal (Pa). 

1 Pa = 1 N/m
2
 

3. Penerapan tekanan benda padat dalam kehidupan sehari-hari: 

 Tidur di atas kasur lebih nyaman daripada tidur di atas papan, karena seluruh berat badan ditopang 

secara merata oleh seluruh  permukaan badan yang bersentuhan dengan kasur sehingga 

tekanannnya pada kasur menjadi kecil. 

 Pisau yang tajam memudahkan untuk memotong benda, karena luas bidang sentuh pisau tajam 

lebih kecil daripada pisau tumpul, sehingga tekanan yang dihasilkan pisau lebih besar 

 Telapak kaki gajah besar, agar luas bidang sentuh menjadi lebih besar sehingga tekanannya menjadi 

kecil. Dengan demikian memudahkan gajah berjalan di atas tanah dengan menopnag seluruh berat 

badannya.  

Metode Pembelajaran:  

- Eksperimen 

- Diskusi kelompok 

Pendekatan: 

- Konstektual 

Model Pembelajaran:  

- Predict-Observe-Explain (POE) 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

- 

- 

Observasi 

Tanya Jawab 

√ 

√ 

Presentasi Individu 

Presentasi Kelompok 

- 

√ 



 

 

Diskusi  √ Eksperimen √ Demonstrasi - 

Aktivitas penilaian yang digunakan: 

Tanya Jawab √ Latihan Soal - 

Mereview Hasil Belajar √ Presentasi Kelompok √ 

Observasi √ Pekerjaan Rumah (PR) - 

Presentasi Individu - Diskusi √ 

Skenario / Proses Belajar Mengajar Pertemuan Pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

1. Salam pembuka. 

2. Motivasi dan appersepsi 

- Mengapa lebih sulit berjalan di atas tanah yang becek jika 

menggunakan sepatu hak tinggi dari pada menggunakan sepatu 

hak pendek? 

3. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

1. Menjawab salam.   

2. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

3. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Explorasi 

Aktivitas Guru 

1. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

2. Guru membagikan LKS I pada setiap kelompok. 

3. Guru memberikan permasalahan fisika mengenai tekanan pada 

benda padat di dalam kehidupan sehari-hari. 

Aktivitas Siswa 

1. Siswa mengelompok sesuai kelompoknya. 

2. Siswa menerima LKS I dari guru. 

3. Siswa mendengarkan permasalahan yang dikemukakan oleh 

guru dan memprediksi mengapa demikian.  

b. Elaborasi 

Aktivitas Guru 

1.  Guru memberikan pengantar tentang tekanan pada zat padat. 

2. Guru mempresentasikan langkah kerja untuk melakukan 

eksperimen menyelidiki kaitan antara luas permukaan dan massa 

benda dengan tekanan. 

3. Guru menyuruh siswa untuk memprediksikan apa yang terjadi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

ketika eksperimen itu dilakukan. 

4. Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen, di dalam 

melakukan eksperimen guru menyuruh siswa mengamati dan 

menuliskan apa yang terjadi. Langkah ini sebagai tahap observe. 

5. Guru membimbing siswa untuk mencocokan antara prediksi yang 

telah di buat di awal sebelum malakukan eksperimen dengan hasil 

pada tahap observe, hal ini disebut tahap explain. 

6. Menyuruh siswa  memfikirkan tentang tekanan pada zat padat 

seperti yang telah dijelaskan oleh guru dan mencari faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

7. Menyuruh perwakilan siswa yang sudah mendapatkan hasil diskusi 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

8. Menyuruh siswa yang lain untuk memperhatikan. 

Aktivitas Siswa 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

2. Siswa dalam setiap kelompok mencermati langkah untuk 

melakukan eksperimen menyelidiki kaitan antara luas permukaan 

dan massa benda dengan tekanan. 

3. Siswa menulis prediksi tentang eksperimen yang akan dilakukan 

dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. 

4. Siswa dengan bimbingan guru melakukan eksperimen sesuai 

dengan langkah kerja yang telah dijelaskan oleh guru dan menulis 

apa yang terjadi selama eksperimen itu berlangsung. 

5. Siswa mencocokan hasil pada tahap prediksi dan observe. Tahap 

ini dinamakan tahap explain. 

6. Siswa memfikirkan tentang tekanan zat padat dan mencari faktor 

yang mempengaruhinya.  

7. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil eksperimennya. 

8. Siswa yang lain menanggapi. 

c. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

1. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan tekanan 

pada zat padat. 

2. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam 

pembuatan kesimpulan. 

- Faktor apa yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? 

- Bagaimana hubungan antara tekanan, gaya dan luas permukaan? 

3. Menyusun kesimpulan. 



 

 

Aktivitas Siswa 

1. Mendengarkan penjelasan guru. 

2. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

3. Menyusun kesimpulan. 

Penutup 10  menit 

Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Evaluasi  Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan tekanan pada zat padat. 

Refleksi: 

Tanya jawab yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Sumber: 

 Kanginan, Marthen. 2006. IPA Fiska Untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 Karim, Saeful dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam 

Sekitar untuk  Kelas VIII . Jakarta: PT. Bengawan Ilmu.  

 Surya, Yohanes. 2008. IPA Fisika Gasing (Gampang, Asyik dan 

Menyenangkan) 2 Kelas VIII. Jakarta: Penerbit PT Kandel dan PT 

Grasindo. 

 Alat dan Bahan Eksperimen 

- Plastisin 

- Uang Logam 

 

Penilaian 

Indikator Penilaian: Teknik Instrumen  

1. Siswa dapat mendiskripsikan pengertian 

tekanan. 

2. Siswa dapat memberikan penjelasan tentang 

hubungan antara tekanan, gaya dan luas 

permukaan  

3. Siswa dapat memberi contoh aplikasi tekanan 

pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. 

Tes tertulis 

Tes unjuk kerja 

Essay 

Lembar observasi 

Penugasan 



 

 

Contoh Instrumen Tes:  

 Seseorang yang beratnya 600 N memakai sepasang sepatu. Luas telapak sepasang sepatu tersebut yang 

menyentuh tanah 400 cm
2
. Berapa pascalkah tekanan sepatu itu pada lantai? 

Penyelasaian:  

Diketahui: 

luas permukaan, A = 400 cm
2
 

gaya, F = 600 N 

Ditanyakan: 

tekanan, p 

Jawab: 

 Pilih persamaannya,

 
A

F
p   

Agar menghasilkan satuan tekanan dalam pascal, maka satuan luas harus dijadikan m2. 

A = 400 cm
2
 = 400 x 10

-4
 m

2
 = 4 x 10

-2
 m

2
 

A

F
p   =

22104

600
 m

N
 = 1,5 x 104 N/m

2
 = 1,5 x 104 Pa 

 

3

diperolehyangSkor
TestInstrumenSkor   

 

%100
maksimumSkor

diperolehyangSkor
ObservasiLembarSkor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah: SMP Negeri 1 Rembang 

2 Pertemuan Kurikulum: KTSP Mata Pelajaran : IPA- Fisika 
Kelas/Semester: 

VIII/Genap 

Waktu 2X40’ 
Pokok Bahasan: 

Tekanan  

Peneliti: 

Obimita Ika Permatasari 

Tahun Ajaran: 

2010/2011 

Standar Kompetensi: 

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

Kompetensi Dasar : 

5.5  Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

1. Mengaplikasikan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari 

2. Mendeskripsikan hukum Pascal dan  hukum  Archimedes  melalui eksperimen sederhana serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.     

3. Menunjukkan beberapa produk teknologi yang berhubungan dengan hukum Pascal dan 

hukum Archimedes. 

Tujuan Pembelajaran:  

1. Memahami sifat permukaan zat cair dalam bejana berhubungan 

2. Menyebutkan syarat berlakunya hukum bejana berhubungan 

3. Memberikan contoh penerapan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari 

4. Memahami prinsip hukum Pascal 

5. Memberikan contoh alat-alat yang bekerja dengan prinsip hukum Pascal 

6. Memahami prinsi hukum Archimedes  

7. Menyebutkan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari 

 



 

 

Materi Pembelajaran 

a. Gaya apung yang dikerjakan oleh air pada benda merupakan selisih antara berat benda di udara dengan 

berat benda di dalam air. 

b. Berdasarkan eksperimen ternyata ada hubungan antara gaya apung dengan volum air yang dipindahkan 

dan gaya apung dengan berat air yang dipindahkan. 

c. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam suatu zat cair mengalami gaya apung yang 

besarnya sebanding dengan volum zat cair yang dipindahkan (didesak) oleh benda. 

d. Hukum Archimedes: 

Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan mengalami gaya apung 

yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan (didesak) oleh benda tersebut. 

Gaya apung = berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. 

e. Volum zat cair yang dipindahkan adalah hanyalah bagian dari volum benda yang tercelup dalam zat cair. 

Metode Pembelajaran:  

- Eksperimen  

- Diskusi kelompok 

Pendekatan: 

- Konstektual 

Model Pembelajaran:  

- Predict-Observe-Explain (POE) 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi  

- 

- 

√ 

Observasi 

Tanya jawab 

Eksperimen 

√ 

√ 

√ 

Presentasi individu 

Presentasi kelompok 

Demonstrasi 

- 

√ 

- 

Penilaian aktivitas yang dipakai 

Tanya Jawab √ Latihan Soal - 

Mereview Hasil Belajar √ Presentasi Kelompok √ 

Observasi √ Pekerjaan Rumah (PR) - 

Presentasi Individu - Diskusi √ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan Pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 



 

 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

4. Salam pembuka. 

5. Motivasi dan appersepsi 

- Mengapa pencuran teko tidak boleh lebih rendah daripada 

posisi tutupnya? 

- Ketika kamu menekan suatu permukaan benda padat (misalnya 

meja belajarmu) dengan telapak tangan, tekananmu disebarkan 

secara merata pada telapak tangan (bidang sentuh antara kamu 

dan meja). Apa yang terjadi jika tekanan kita berikan pada 

sejumlah zat cair dalam ruang (wadah tertutup)? 

6. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

4. Menjawab salam.   

5. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

6. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Explorasi 

Aktivitas Guru 

4. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

5. Guru membagikan LKS II dan III pada setiap kelompok. 

6. Guru memberikan permasalahan fisika mengenai tekanan pada zat 

cair yang berkaitan dengan bejana berhubungan dan hukum Pascal 

di dalam kehidupan sehari-hari. 

Aktivitas Siswa 

4. Siswa mengelompok sesuai kelompoknya. 

5. Siswa menerima LKS II dan III dari guru. 

6. Siswa mendengarkan permasalahan yang dikemukakan oleh guru 

dan memprediksi mengapa demikian. 

e. Elaborasi 

Aktivitas Guru 

1. Guru memberikan pengantar tentang eksperimen yang akan 

dilakukan. 

2. Guru mempresentasikan langkah kerja untuk melakukan 

eksperimen mengenai bejana berhubungan dan hukum Pascal. 

3. Guru menyuruh siswa untuk memprediksikan apa yang terjadi 

ketika eksperimen itu dilakukan. 

4. Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen, di dalam 

melakukan eksperimen guru menyuruh siswa mengamati dan 

menuliskan apa yang terjadi. Langkah ini sebagai tahap observe. 
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5. Guru membimbing siswa untuk mencocokan antara prediksi yang 

telah di buat di awal sebelum malakukan eksperimen dengan hasil 

pada tahap observe, hal ini disebut tahap explain. 

6. Menyuruh siswa  memfikirkan tentang tekanan pada zat cair  

(bejana berhubungan dan hukum Pascal) seperti yang telah 

dijelaskan oleh guru dan mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

7. Menyuruh  perwakilan siswa yang sudah mendapatkan hasil diskusi 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

8. Menyuruh siswa yang lain untuk memperhatikan. 

Aktivitas Siswa 

9. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

10. Siswa dalam setiap kelompok mencermati langkah untuk 

melakukan eksperimen mengenai bejana berhubungan dan hukum 

Pascal. 

11. Siswa menulis prediksi tentang eksperimen yang akan dilakukan 

dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. 

12. Siswa dengan bimbingan guru melakukan eksperimen sesuai 

dengan langkah kerja yang telah dijelaskan oleh guru dan menulis 

apa yang terjadi selama eksperimen itu berlangsung. 

13. Siswa mencocokan hasil pada tahap prediksi dan observe. Tahap ini 

dinamakan tahap explain. 

14. Siswa memfikirkan tentang tekanan pada zat cair bejana 

berhubungan dan hukum Pascal) dan mencari faktor yang 

mempengaruhinya.  

15. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil eksperimennya. 

16. Siswa yang lain menanggapi. 

f. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

4. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan bejana 

berhubungan dan hukum Pascal. 

5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam 

pembuatan kesimpulan. 

- Bagaimana prinsip dari bejana berhubungan dan hukum Pascal? 

- Alat apa saja yang memanfaatkan prinsip bejana berhubungan dan 

hukum Pascal? 

6. Menyusun kesimpulan. 

Aktivitas Siswa 



 

 

4. Mendengarkan penjelasan guru. 

5. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

6. Menyusun kesimpulan. 

Penutup 10  menit 

Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Skenario / Proses Belajar Mengajar Pertemuan Kedua
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

1. Salam pembuka. 

2. Motivasi dan appersepsi 

- Bagaimana kalau kamu berjalan di dalam air kolam terasa lebih 

ringan atau justru lebih berat? 

3. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

1. Menjawab salam.   

2. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

3. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Explorasi 

Aktivitas Guru 

1. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

2. Guru membagikan LKS IV pada setiap kelompok. 

3. Guru memberikan persoalan yang ada di lingkungan sekitar 

mengenai hukum Archimedes. 

Aktivitas Siswa 

1. Siswa mengelompok sesuai kelompoknya. 

2. Siswa menerima LKS IV dari guru. 

3. Siswa mendengarkan permasalahan yang dikemukakan oleh guru 

dan memprediksi mengapa demikian.  

b. Elaborasi 

Aktivitas Guru 

1. Menyiapkan siswa untuk melakukan eksperimen. 

2. Guru mempresentasikan langkah kerja untuk melakukan eksperimen 
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hukum Archimedes. 

3. Menyuruh siswa untuk memprediksi eksperimen yang akan 

dilakukan mengenai hukum Archimedes. 

4. Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen tentang 

hukum Archimedes serta mengamati dan mencatat yang terjadi 

selama eksperimen. Langkah ini sebagai tahap observe. 

5. Guru membimbing siswa untuk mencocokan antara prediksi yang 

telah di buat di awal sebelum malakukan eksperimen dengan hasil 

pada tahap observe, tahap ini disebut tahap explain. 

6. Menyuruh siswa  memfikirkan tentang hukum Archimedes seperti 

yang telah dijelaskan oleh guru  mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

7. Menyuruh perwakilan siswa yang sudah mendapatkan hasil diskusi 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

8. Menyuruh siswa yang lain untuk memperhatikan. 

 

Aktivitas Siswa 

1. Siswa siap untuk melakukan eksperimen. 

2. Siswa dalam setiap kelompok mencermati langkah untuk melakukan 

eksperimen tentang hukum Archimedes dan memprediksi faktor 

yang mempengaruhinya.  

3. Siswa menulis prediksi tentang eksperimen yang akan dilakukan 

dengan pengetahuan awal yang mereka miliki 

4. Siswa dengan bimbingan guru melakukan eksperimen sesuai dengan 

langkah kerja yang telah dijelaskan oleh guru dan menulis apa yang 

terjadi selama eksperimen itu berlangsung. 

5. Siswa mencocokan hasil pada tahap prediksi dan observasi. Tahap 

ini dinamakan tahap explain. 

6. Siswa memfikirkan tentang tekanan hukum Archimedes dan mencari 

faktor yang mempengaruhinya.  

7. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil eksperimennya. 

8. Siswa yang lain menanggapi. 

c. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

1. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan Hukum 

Archimedes. 

2. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam 

pembuatan kesimpulan. 



 

 

- Bagaimana prinsip dari hukum Archimedes? 

- Apa manfaat prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-

hari? 

3. Menyusun kesimpulan. 

Aktivitas Siswa 

1. Memperhatikan guru dalam pembenaran konsep dan informasi 

mengenai tekanan udara. 

2. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

3. Menyusun kesimpulan. 

Penutup 10  menit 

Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Evaluasi  
Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan bejana berhubungan,  hukum 

Pascal dan hukum Archimedes. 

Refleksi: 

Tanya jawab yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Sumber: 

 Kanginan, Marthen. 2006. IPA Fiska Untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 Karim, Saeful dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam 

Sekitar untuk  Kelas VIII . Jakarta: PT. Bengawan Ilmu.  

 Surya, Yohanes. 2008. IPA Fisika Gasing (Gampang, Asyik dan 

Menyenangkan) 2 Kelas VIII. Jakarta: Penerbit PT Kandel dan PT 

Grasindo. 

 Alat dan Bahan Eksperimen 

- Air 

- Minyak goreng 

- Pipa U 

- Plastik 

- Jarum 

- Gelas ukur 1.000 mL 

- Balok kayu 

- Neraca pegas 

Penilaian 

Indikator Penilaian : Teknik Instrumen  

4. Siswa dapat memberikan penjelasan tentang 

bejana berhubungan, hukum Pascal dan hukum 

Archimedes. 

5. Siswa dapat memberikan contoh aplikasi 

bejana berhubungan, hukum Pascal dan hukum 

Tes tertulis 

Tes unjuk kerja 

Essay 

Lembar observasi 

Penugasan 



 

 

Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. 

Contoh Instrumen Test:  

 Sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Jika volume balok 2.000 cm
3
, tentukan berat balok dalam air yang 

mempunyai massa jenis 1.000 kg/m
3
! 

 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

m = 2 kg 

V = 2.000 cm
3
 = 0,002 m

3
 

= 1.000 kg/m
3
 

Ditanyakan: 'w


 . . . ? 

Jawab:

  

aFww 


'  

Vggmw  '


 

002,010000.1102' w


 

Nw 10'


 

Jadi, berat balok tersebut dalam air adalah 10 N. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah: SMP Negeri 1 Rembang 

1 Pertemuan  Kurikulum: KTSP Mata Pelajaran : IPA- Fisika 
Kelas/Semester:VIII/

Genap 

Waktu 2X40’ 
Pokok Bahasan: 

Tekanan  

Peneliti: 

Obimita Ika Permatasari 

Tahun Ajaran: 

2010/2011 

Standar Kompetensi: 

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

Kompetensi Dasar : 

5.5  Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

- Mengaplikasikan konsep tekanan pada zat. 

Tujuan Pembelajaran:  

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan terapung, melayang dan tenggelam  

2. Menjelaskan syarat-syarat benda dikatakan terapung, melayang dan tenggelam 

3. Menjelaskan hubungan antara massa jenis benda dengan peristiwa terapung, melayang dan tenggelam  

4. Menjelaskan penerapan konsep terapung, melayang dan tenggelam dalam kehidupan sehari-hari 

5. Menjelaskan prinsip kerja alat-alat yang bekerja berdasarkan konsep terapung, melayang dan 

tenggelam  

6. Menjelaskan tekanan pada zat gas 

7. Menghitung tekanan udara 

8. Menjelaskan hubungan antara ketinggian suatu tempat dengan perbedaan tekanan udara. 



 

 

Materi Pembelajaran 

a. Benda yang dimasukkan ke dalam  zat cair mempunyai tiga kemungkinan, yaitu mengapung, 

melayang, dan tenggelam. 

- Benda mengapung jika w = Fa 

- Benda melayang jika w = Fa 

- Benda tenggelam jika w > Fa 

b. Barometer adalah alat ukur tekanan udara luar (tekanan atmosfir)  

c. Manometer adalah alat ukur tekanan udara di dalam ruang tertutup, misalnya tekanan udara dalam ban 

sepeda dst 

d. Eksperimen Torricelli : 

Ketika sebuah pipa setinggi 100 cm diisi raksa sampai penuh kemudian dibalik, ternyata raksa turun 

sampai pada ketinggian 76 cm. Oleh karena itu tekanan udara di tempat itu adalah 76 cm Hg dan ini 

terjadi pada ketinggian permukaan laut. 

Selanjutnya  76 cm Hg disebut 1 atmosfir ( 1 atm ) = 1 bar = 100.000 Pa 

Karena 1 bar = 100.000 Pa, maka 1 bar = 100 Pa 

Metode Pembelajaran:  

- Eksperimen 

-  Diskusi kelompok 

Pendekatan: 

- Konstektual 

Model Pembelajaran : 

- Prediction, Observation, and Explanation (POE) 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi  

- 

- 

√ 

Observasi 

Tanya jawab 

Eksperimen 

√ 

√ 

√ 

Presentasi individu 

Presentasi kelompok 

Demonstrasi 

- 

√ 

- 

Penilaian aktivitas yang dipakai 

Tanya jawab √ Latihan soal - 

Mereview hasil belajar √ Presentasi kelompok √ 

Observasi √ Pekerjaan rumah (PR) - 

Presentasi individu - Diskusi √ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

7. Salam pembuka. 

8. Motivasi dan appersepsi 

- Mengapa sewaktu berenang kamu dapat mengambang, melayang 

atau tenggelam? 



 

 

- Mengapa di wilayah dataran tinggi oksigennya menipis? 

9. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

7. Menjawab salam.   

8. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

9. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 
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60 menit 

g. Explorasi 

Aktivitas Guru 

7. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

8. Guru membagikan LKS V pada setiap kelompok. 

9. Guru memberikan persoalan yang ada di lingkungan sekitar mengenai 

peristiwa terapung, melayang, tenggelam dan tekanan pada udara  

Aktivitas Siswa 

7. Siswa mengelompok sesuai kelompoknya. 

8. Siswa menerima LKS V dari guru. 

9. Siswa mendengarkan permasalahan yang dikemukakan oleh guru dan 

memprediksi mengapa demikian. 

h. Elaborasi 

Aktivitas Guru 

9. Guru menjelaskan mengenai konsep terapung, melayang dan 

tenggelam dari suatu benda pada zat cair. 

10. Guru mempresentasikan langkah kerja untuk melakukan eksperimen 

adanya tekanan udara. 

11. Guru menyuruh siswa untuk memprediksikan apa yang terjadi ketika 

eksperimen itu dilakukan  

12. Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen, di dalam 

melakukan eksperimen guru menyuruh siswa mengamati dan 

menuliskan apa yang terjadi. Langkah ini sebagai tahap observe. 

13. Guru membimbing siswa untuk mencocokan antara prediksi yang telah 

di buat di awal sebelum malakukan eksperimen dengan hasil pada 

tahap observe, tahap ini disebut tahap explain. 

14. Menyuruh siswa  memfikirkan tentang tekanan udara seperti yang telah 

dijelaskan oleh guru dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

15. Menyuruh perwakilan siswa yang sudah mendapatkan hasil diskusi 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

16. Menyuruh siswa yang lain untuk memperhatikan. 

Aktivitas Siswa 

17. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai konsep terapung, 



 

 

melayang dan tenggelam dari suatu benda pada zat cair.  

18. Siswa dalam setiap kelompok mencermati langkah untuk melakukan 

eksperimen menyelidiki adanya tekanan udara. 

19. Siswa menulis prediksi tentang eksperimen yang akan dilakukan 

dengan pengetahuan awal yang mereka miliki tentang tekanan udara 

dan mencari faktor yang mempengaruhinya.  

20. Siswa dengan bimbingan guru melakukan eksperimen sesuai dengan 

langkah kerja yang telah dijelaskan oleh guru dan menulis apa yang 

terjadi selama eksperimen itu berlangsung. 

21. Siswa membandingkan anata prediksi sebelum melakukan eksperimen 

dengan hasil setelah melakukan eksperimen. Tahap ini dinamakan 

tahap explain 

22. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

23. Siswa yang lain menanggapi. 

i. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

7. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan tekanan udara. 

8. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam pembuatan 

kesimpulan. 

- Bagaimana penerapan tekanan udara dalam kehidupan? 

- Alat apa saja yang memanfaatkan prinsip tekanan udara? 

9. Menyusun kesimpulan. 

Aktivitas Siswa 

7. Memperhatikan guru dalam pembenaran konsep dan informasi 

mengenai tekanan udara. 

8. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

9. Menyusun kesimpulan. 

Penutup 10  menit 
Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. 

Evaluasi  Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan tekanan udara dan hukum Boyle. 

Refleksi: 

Pertanyaan dan jawaban 

yang merujuk pada materi 

pembelajaran. 

Sumber: 

 Kanginan, Marthen. 2006. IPA Fiska Untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 Karim, Saeful dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar 

untuk  Kelas VIII . Jakarta: PT. Bengawan Ilmu.  

 Surya, Yohanes. 2008. IPA Fisika Gasing (Gampang, Asyik dan 

Menyenangkan) 2 Kelas VIII. Jakarta: Penerbit PT Kandel dan PT 



 

 

Grasindo. 

 Alat dan Bahan Eksperimen 

Penilaian 

Indikator Penilaian : Teknik Instrumen  

1. Siswa dapat mendiskripsikan pengertian 

terapung, melayang dan tenggelam 

2. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja alat-

alat yang bekerja berdasarkan konsep 

terapung, melayang dan tenggelam. 

3. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara 

ketinggian suatu tempat dengan perbedaan 

tekanan udara 

4. Siswa dapat menghitung tekanan udara 

5. Siswa dapat memberikan penjelasan 

tentang tekanan pada udara dan hukum 

Boyle. 

Tes tertulis 

Tes unjuk kerja 

Essay 

Presentasi kelompok 

Penugasan 

Contoh Instrumen Tes: 

 Suatu tempat memiliki ketinggian 500 m dari permukaan laut. Tentukan tekanan udara pada tempat 

tersebut! 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

h = 500 m 

Ditanyakan:  x = . . . ? 

Jawab: 

h  = ( 760 – x ) . 10 

500 = (760 – x ) . 10 

50 = (760 – x ) 

x = 760 – 50 

x = 710 mmHg = 71 cmHg 

Jadi, tekanan udara di tempat yang ketinggiannya 500 m dari permukaan laut adalah 

71 cmHg. 
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LEMBAR KERJA SISWA I 

 

Kelompok :  …………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

A. Tekanan pada Zat Padat 

Kaitan antara gaya dan luas permukaan terhadapa tekanan 

Permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pernahkah anda perhatikan kaki unggas, seperti ayam, itik, ataupun 

burung yang lainnya? Tuhan telah menciptakan kaki binatang 

tersebut sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Jika ayam dan 

itik berjalan di jalan yang berlumpur, kedua bekas kaki unggas 

tersebut memiliki kedalaman yang berbeda. Bekas kaki apakah 

yang lebih dalam? 

 

 Predict:……………………………………………..

……………………………………………………....

……………………………………………………… 

 

Lampiran 9 



 

 

Tujuan 

Memahami konsep tekanan 

Alat dan bahan  

Dua buah plastisin dan dua buah koin logam 

Cara kerja 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Letakkan kedua koin tersebut pada masing-masing plastisin dengan posisi 

seperti pada Gambar 1.1 (a). 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Gambar 1.1  (a) Kedua koin diletakkan dengan posisi berbeda 

   (b) Kedua koin diletakkan dengan posisi yang sama 

3. Tekanlah kedua uang logam tersebut dengan gaya yang sama. 

4. Pindahkan kedua uang logam tersebut dari plastisin, lalu amati kedalaman 

bekas uang logam itu. 

5. Ulangi kegiatan di atas, tetapi posisi kedua uang logam sama dalam 

keadaan berdiri, seperti pada Gambar 1.1 (b). 

6. Tekanlah kedua uang logam tersebut dengan gaya yang berbeda. 

7. Amati kembali kedalaman bekas kedua uang logam tersebut. 

 

a. Predict 

Jika kedua keadaan tersebut dilakukan pada Gambar 1.1 (a) dan Gambar 

1.1 (b), apa yang akan terjadi? Berikan penjelasan dari prediksi anda! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 



 

 

b. Observe 

Ketika dilakukan percobaan, deskripsikan hasil pengamatan anda! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

c. Explain 

Bandingkan hasil prediksi dengan hasil pengamatan! Berikan penjelasan 

dari hasil pengamatan anda! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

 

 

Pertanyaan 

1. Setelah anda melakukan percobaan dan memperoleh hasil pengamatan, 

adakah hubungan antara percobaan dengan permasalahan diatas? Jika ada, 

apa hubungannya dan berikan penjelasannya! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

2. Bagaimanakah kaitan antara gaya dan luas permukaan terhadap tekanan? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

3. Dari percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan apa yang dapat anda 

peroleh dan berikan contoh aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

 

 

 

                                   Selamat Mengerjakan



 

 

LEMBAR KERJA SISWA II 

 

Kelompok :  …………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

B. Tekanan pada Zat Cair 

Bejana Berhubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pernahkan anda perhatikan seorang tukang bangunan 

yang sedang mengukur ketinggian suatu tempat, tetapi 

permukaan tanahnya tidak rata atau cukup jauh? Alat 

apakah yang digunakan mereka? 

water pass 

 Benar, tukang bangunan biasanya 

menggunakan alat sederhana yang terbuat 

dari selang plastikyang diisi air. Alat itu 

disebut water pass. 

 

 Water pass atau penyipat datar sederhana digunakan 

dengan cara menempatkan permukaan air dari satu ujung 

dengan tinggi yang telah ditentukan, sedangkan ujung yang 

lain diturun-naikkan sehingga permukaan airnya tetap. 

Apabila permukaan air sudah diam, berarti ketinggian 

kedua tempat tersebut sama.  

Mengapa demikian dan berikan alasan anda? 

 



 

 

 

Alat dan bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jika mengunakan zat cair berupa air mineral dan minyak goreng, 

kemudian dimasukkan ke dalam pipa U. 

a. Predic 

Bagaimana bentuk permukaan air, jika pipa U diisi air mineral dan 

minyak goreng? Berikan penjelasan dari prediksi anda! 

…………………………………………………………………………..

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

b. Observe 

Ketika dilakukan percobaan, deskripsikan hasil pengamatan anda! 

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

c. Explain 

Bandingkan hasil prediksi dengan hasil pengamatan! Berikan 

penjelasan dari hasil pengamatan anda! 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

Pipa U Minyak goreng Air mineral 

Predict:…………………………………………………..

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

Pertanyaan 

1. Setelah anda melakukan percobaan dan memperoleh hasil pengamatan, 

adakah hubungan antara percobaan dengan permasalahan diatas? Jika ada, 

apa hubungannya dan berikan penjelasannya! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

2. Dari percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan apa yang dapat anda 

peroleh dan berikan contoh aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

 

 

Selamat Mengerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR KERJA SISWA III 

 

Kelompok :  …………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

Hukum Pascal  

Sebuah kantong plastik berisi air dilubangi dengan jarum di beberapa 

tempat sehingga air dapat terpancar keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Predict 

Bagaiman pancaran air pada tiap lubang jika bagian atas kantong plastik 

ditekan (diperas)? Berikan penjelasan dari prediksi anda! 

………………………………………………………………………………

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

b. Observe 

Ketika dilakukan percobaan, deskripsikan hasil pengamatan anda! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

 

c. Explain 

Bandingkan hasil prediksi dengan hasil pengamatan! Berikan penjelasan 

dari hasil pengamatan anda! 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana kekuatan pancaran air menurut pengamatan anda? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

2. Peristiwa tersebut dilakuakn oleh Pascal dan disebut hukum Pascal. 

Bagaimana bunyi Hukum Pascal? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

3. Dari percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan apa yang dapat anda 

peroleh dan berikan contoh aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....

. 

 

 

 

Selamat Mengerjakan



 

 

LEMBAR KERJA SISWA IV 

 

Kelompok :  …………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

Hukum Archimedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pernah Bu…. 

Predict:……………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………… 

 

Pernahkah anda berdiri di dalam kolam renang yang sedang 

diisi air?  semakin penuh air kolam tersebut, anda akan 

merasa seolah-olah badanmu semakin ringan. Bahkan 

apabila air kolam sudah sampai kepala, anda dapat terapung. 

Prinsip ini digunakan agar kapal laut terapung di 

permukaan air. Anda harus tahu hukum alam yang terjadi 

pada peristiwa tersebut. Bagaimanakah peristiwa tersebut 

terjadi dan berikan penjelasan dari prediksi anda? 

 



 

 

 

1. Sebuah benda diukur beratnya menggunakan neraca pegas ketika 

berada di udara seperti gambar (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Predict 

Jika beban diukur di dalam air seperti pada gambar (b). Bagaimana 

berat benda tersebut? Bagaimana volume air sebelum dan setelah 

beban dimasukkan dalam air? Berikan penjelasan dari prediksi 

anda! 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….... 

Tujuan 

Mengidentifikasi gaya ke atas pada benda yang berada di dalam air 

Alat dan bahan 

Gelas ukur 1.000 mL, beberapa benda padat, air, dan neraca pegas  

Cara kerja 

1) Siapkan alat dan bahan. 

2) Isilah gelas ukur dengan air kira-kira setengah gelas sampai pada 

skala yang mudah dibaca. Catat volume air tersebut. 

3) Ukurlah berat benda di udara dengan neraca pegas, kemudian catat 

hasilnya pada tabel pengamatan. 

(a) (b) 



 

 

4) Ukurlah berat benda di dalam air menggunakan neraca pegas dengan 

cara memasukkannya secara perlahan ke dalam air sampai bendanya 

tenggelam. Catat pula hasilnya. 

5) Amati volume air ketika benda tersebut dimasukkan secara perlahan 

ke dalam air. Catat volume air ketika benda sudah tenggelam 

seluruhnya. 

6) Kerjakan kegiatan tersebut beberapa kali dengan benda yang 

berbeda-beda. Gunakan tabel pengamatan di bawah ini untuk 

mencatat semua hasil pengukuran. 

 

b. Observe 

Ketika dilakukan percobaan, deskripsikan hasil pengamatan anda 

untuk beban yang berbeda! 

No. Benda 

Berat di 

udara 

 (w) 

Berat di 

dalam 

air (w’) 

Gaya 

apung 

(w-w’) 

Volume air 

yang 

dipindahkan 

Berat air 

yang 

dipindahkan 

1.       

2.       

3.       

………………………………………………………………………

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

 

c. Explain  

Bandingkan hasil prediksi dengan hasil pengamatan! Berikan 

penjelasan dari hasil pengamatan anda! 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

Pertanyaan 

1. Bandingkan antara berat benda di udara dan berat benda di dalam air. 

Bagaimanakah hasilnya? Mengapa demikian? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

2. Ketika benda dimasukkan secara perlahan ke dalam air, bagaimanakah 

berat benda tersebut? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....  

3. Setelah anda melakukan percobaan dan memperoleh hasil pengamatan, 

adakah hubungan antara percobaan dengan permasalahan diatas? Jika ada, 

apa hubungannya dan berikan penjelasannya! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

4. Berilah kesimpulan dari hasil pengamatan anda! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan



 

 

LEMBAR KERJA SISWA V 

 

Kelompok :  …………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

C. Tekanan Udara 

Permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pernahkah anda meniup sebuah balon? maka 

balon akan membesar.  

Mengapa demikian? 

Pernah….

. 

Predict:…………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……....... 

 

 

 



 

 

Tujuan 

Menunjukkan tekanan udara 

Alat dan bahan  

Gelas, kertas karton dan air 

Cara kerja  

1. Isilah gelas dengan air kira-kira tiga perempat bagiannya. 

2. Tutuplah permukaan gelas dengan karton, seperti gambar (a) 

3. Tekanlah karton itu dengan telapak tangan 

4. Balikkan dengan perlahan-lahan dan karton hingga menghadap ke bawah 

seperti pada gambar (b) 

 

 

 

 

a. Predict 

Jika percobaan itu dilakukan apa yang akan terjadi? Berikan penjelasan dari 

prediksi anda! 

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………... 

 

b. Observe 

Ketika dilakukan percobaan, deskripsikan hasil pengamatan anda! 

…………………………………………………………………………………...

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

 

c. Explain 

Bandingkan hasil prediksi dengan hasil pengamatan! Berikan penjelasan dari 

hasil pengamatan anda! 

…………………………………………………………………………………...

……..………………………………………………………………………….... 

(a) (b) 



 

 

 

Pertanyaan 

4. Setelah anda melakukan percobaan dan memperoleh hasil pengamatan, 

adakah hubungan antara percobaan dengan permasalahan diatas? Jika ada, 

apa hubungannya dan berikan penjelasannya! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

5. Berilah kesimpulan dari hasil pengamatanmu! 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 

 

  



 

 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah: SMP Negeri 1 Rembang 

1 Pertemuan  Kuriulum: KTSP Mata Pelajaran : IPA- Fisika 
Kelas/Semester:V

III/Genap 

Waktu 2X40’ 
Pokok Bahasan: 

Tekanan  

Peneliti: 

Obimita Ika Permatasari 

Tahun Ajaran: 

2010/2011 

Standar Kompetensi: 

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

Kompetensi Dasar : 

5.5  Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

- Menemukan hubungan antara gaya, tekanan dan luas daerah yang dikenai gaya melalui eksperimen. 

Tujuan Pembelajaran:  

7. Mendefinisikan pengertian tekanan 

8. Menyelidiki kaitan antara luas permukaan benda dengan tekanan 

9. Menyelidiki kaitan antara massa benda dengan tekanan 

10. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan benda padat 

11. Menghitung besarnya tekanan yang diberikan suatu benda 

12. Menjelaskan aplikasi konsep tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari 

Lampiran 10 



 

 

Materi Pembelajaran 

4. Faktor-faktor yang berpengaruh pada tekanan benda padat adalah  gaya, luas bidang tekan dan tekanan. 

Hubungan antara ketiga faktor tersebut adalah: 

 Tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh gaya tetapi sebanding dengan besar gaya 

tekan. Artinya : 

 Makin kecil luas bidang sentuh gaya, makin besar tekanannya. 

 Makin besar gaya tekan, makin besar tekanannya. 

 Tekanan didefinisikan sebagai gaya untuk tiap satuan luas permukaan tempat gaya itu 

bekerja. 

5. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut: 

A

F
p   

dengan:  

p = tekanan (N/m
2
) 

F = gaya tekan (N) 

A = luas bidang (m
2
) 

Satuan tekanan dalam Sistem Internasional (SI) adalah 

N/m
2
. Satuan ini juga disebut pascal (Pa). 

1 Pa = 1 N/m
2
 

6. Penerapan tekanan benda padat dalam kehidupan sehari-hari: 

 Tidur di atas kasur lebih nyaman daripada tidur di atas papan, karena seluruh berat badan ditopang 

secara merata oleh seluruh  permukaan badan yang bersentuhan dengan kasur sehingga 

tekanannnya pada kasur menjadi kecil. 

 Pisau yang tajam memudahkan untuk memotong benda, karena luas bidang sentuh pisau tajam 

lebih kecil daripada pisau tumpul, sehingga tekanan yang dihasilkan pisau lebih besar 

 Telapak kaki gajah besar, agar luas bidang sentuh menjadi lebih besar sehingga tekanannya menjadi 

kecil. Dengan demikian memudahkan gajah berjalan di atas tanah dengan menopnag seluruh berat 

badannya.  

Metode Pembelajaran:  

- Eksperimen 

- Diskusi Kelompok 

Pendekatan: 

- Konstektual 

Model Pembelajaran:  

- Eksperimen terbimbing 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

- 

- 

Observasi 

Tanya Jawab 

√ 

√ 

Presentasi Individu 

Presentasi Kelompok 

- 

- 



 

 

Diskusi  √ Eksperimen √ Demonstrasi - 

Aktivitas penilaian yang digunakan: 

Tanya Jawab √ Latihan Soal - 

Mereview Hasil Belajar √ Presentasi Kelompok - 

Observasi √ Penugasan √ 

Presentasi Individu - Diskusi √ 

Skenario / Proses Belajar Mengajar Pertemuan Pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

10. Salam pembuka. 

11. Motivasi dan appersepsi 

- Mengapa lebih sulit berjalan di atas tanah yang becek jika 

menggunakan sepatu hak tinggi dari pada menggunakan sepatu 

hak pendek? 

12. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

10. Menjawab salam.   

11. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

12. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Explorasi 

Aktivitas Guru 

10. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

11. Guru memberikan permasalahan fisika mengenai tekanan pada 

benda padat di dalam kehidupan sehari-hari. 

12. Guru membagikan LKS I pada setiap kelompok. 

13. Guru membimbing siswa dalam diskusi tentang hubungan antara 

gaya, tekanan dan luas daerah yang dikenai gaya. 

Aktivitas Siswa 

10. Siswa mengelompok sesuai kelompoknya. 

11. Siswa mendengarkan permasalahan yang dikemukakan oleh guru.  

12. Siswa menerima LKS I dari guru. 

13. Siswa mendiskusikan tentang hubungan antara gaya, tekanan dan 

luas daerah yang dikenai gaya.. 

k. Elaborasi 

Aktivitas Guru 

9. Guru memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan dan menentukan rumusnya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

10. Guru memberikan penjelasan menganai langkah-langkah dalam 

melakukan eksperimen. 

11. Guru menyuruh siswa melakukan ekspeimen, di dalam melakukan 

eksperimen guru membimbing siswa pada setiap tahapnya. 

12. Guru membimbing siswa untuk mencocokan antara pengamatan 

dengan materi yang telah disampaikan. 

13. Menyuruh siswa untuk mendiskusikan hasil ekperimennya di 

dalam kelompok. 

Aktivitas Siswa 

24. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

25. Siswa mendengarkan penjelasan menganai langkah-langkah dalam 

melakukan eksperimen. 

26. Siswa melakukan eksperimen yang dibimbing oleh guru. 

27. Siswa dengan bimbingan mencocokan antara pengamatan dengan 

materi yang telah disampaikan. 

28. Siswa berpendapat mengenai hasil eksperimen 

l. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

10. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan tekanan 

pada zat padat. 

11. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam 

pembuatan kesimpulan. 

- Faktor apa yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? 

- Bagaimana hubungan antara tekanan, gaya dan luas permukaan? 

12. Menyusun kesimpulan. 

Aktivitas Siswa 

10. Mendengarkan penjelasan guru. 

11. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

12. Menyusun kesimpulan. 

Penutup 10  menit 

Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Evaluasi  Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan tekanan pada zat padat. 



 

 

Refleksi: 

Tanya jawab yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Sumber: 

 Kanginan, Marthen. 2006. IPA Fiska Untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 Karim, Saeful dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam 

Sekitar untuk  Kelas VIII . Jakarta: PT. Bengawan Ilmu.  

 Surya, Yohanes. 2008. IPA Fisika Gasing (Gampang, Asyik dan 

Menyenangkan) 2 Kelas VIII. Jakarta: Penerbit PT Kandel dan PT 

Grasindo. 

 Alat dan Bahan Eksperimen 

- Plastisin 

- Uang Logam 

Penilaian 

Indikator Penilaian: Teknik Instrumen  

6. Siswa dapat mendiskripsikan pengertian 

tekanan. 

7. Siswa dapat memberikan penjelasan tentang 

hubungan antara tekanan, gaya dan luas 

permukaan  

8. Siswa dapat memberi contoh aplikasi tekanan 

pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. 

Tes tertulis 

Tes unjuk kerja 

Essay 

Lembar observasi 

Penugasan 

Contoh Instrumen Tes:  

 Seseorang yang beratnya 600 N memakai sepasang sepatu. Luas telapak sepasang sepatu tersebut yang 

menyentuh tanah 400 cm
2
. Berapa pascalkah tekanan sepatu itu pada lantai? 

Penyelasaian:  

Diketahui: 

luas permukaan, A = 400 cm
2
 

gaya, F = 600 N 

Ditanyakan: 

tekanan, p 

Jawab: 

 Pilih persamaannya,

 
A

F
p   

Agar menghasilkan satuan tekanan dalam pascal, maka satuan luas harus dijadikan m2. 

A = 400 cm
2
 = 400 x 10

-4
 m

2
 = 4 x 10

-2
 m

2
 

A

F
p   =

22104

600
 m

N
 = 1,5 x 104 N/m

2
 = 1,5 x 104 Pa 

 



 

 

3

diperolehyangSkor
TestInstrumenSkor   

 

%100
maksimumSkor

diperolehyangSkor
ObservasiLembarSkor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah: SMP Negeri 1 Rembang 

2 Pertemuan Kurikulum: KTSP Mata Pelajaran : IPA- Fisika 
Kelas/Semester: 

VIII/Genap 

Waktu 2X40’ 
Pokok Bahasan: 

Tekanan  

Peneliti: 

Obimita Ika Permatasari 

Tahun Ajaran: 

2010/2011 

Standar Kompetensi: 

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

Kompetensi Dasar : 

5.5 Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

4. Mengaplikasikan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari 

5. Mendeskripsikan hukum Pascal dan  hukum  Archimedes  melalui eksperimen sederhana serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.     

6. Menunjukkan beberapa produk teknologi yang berhubungan dengan hukum Pascal dan 

hukum Archimedes. 

Tujuan Pembelajaran:  

8. Memahami sifat permukaan zat cair dalam bejana berhubungan 

9. Menyebutkan syarat berlakunya hukum bejana berhubungan 

10. Memberikan contoh penerapan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari 

11. Memahami prinsip hukum Pascal 

12. Memberikan contoh alat-alat yang bekerja dengan prinsip hukum Pascal 

13. Memahami prinsi hukum Archimedes  

14. Menyebutkan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari 



 

 

Materi Pembelajaran 

f. Gaya apung yang dikerjakan oleh air pada benda merupakan selisih antara berat benda di udara dengan 

berat benda di dalam air. 

g. Berdasarkan eksperimen ternyata ada hubungan antara gaya apung dengan volum air yang dipindahkan 

dan gaya apung dengan berat air yang dipindahkan. 

h. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam suatu zat cair mengalami gaya apung yang 

besarnya sebanding dengan volum zat cair yang dipindahkan (didesak) oleh benda. 

i. Hukum Archimedes: 

Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan mengalami gaya apung 

yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan (didesak) oleh benda tersebut. 

Gaya apung = berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. 

j. Volum zat cair yang dipindahkan adalah hanyalah bagian dari volum benda yang tercelup dalam zat cair. 

Metode Pembelajaran:  

- Eksperimen  

- Diskusi 

Pendekatan: 

- Konstektual 

Model Pembelajaran:  

- Eksperimen terbimbing 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi  

- 

- 

√ 

Observasi 

Tanya jawab 

Eksperimen 

√ 

√ 

√ 

Presentasi individu 

Presentasi kelompok 

Demonstrasi 

- 

- 

- 

Penilaian aktivitas yang dipakai 

Tanya Jawab √ Latihan Soal - 

Mereview Hasil Belajar √ Presentasi Kelompok - 

Observasi √ Pekerjaan Rumah (PR) √ 

Presentasi Individu - Diskusi √ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan Pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 



 

 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

13. Salam pembuka. 

14. Motivasi dan appersepsi 

- Mengapa pencuran teko tidak boleh lebih rendah daripada 

posisi tutupnya? 

- Ketika kamu menekan suatu permukaan benda padat (misalnya 

meja belajarmu) dengan telapak tangan, tekananmu disebarkan 

secara merata pada telapak tangan (bidang sentuh antara kamu 

dan meja). Apa yang terjadi jika tekanan kita berikan pada 

sejumlah zat cair dalam ruang (wadah tertutup)? 

15. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

13. Menjawab salam.   

14. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

15. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Explorasi 

Aktivitas Guru 

14. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

15. Guru memberikan permasalahan fisika mengenai tekanan pada zat 

cair yang berkaitan dengan bejana berhubungan dan hukum Pascal 

di dalam kehidupan sehari-hari. 

16. Guru membagikan LKS II dan III pada setiap kelompok. 

17. Guru membimbing siswa dalam diskusi tentang bejana 

berhubungan dan hukum Pascal.  

18. Menyuruh siswa untuk mendiskusikan hasil ekperimennya di dalam 

kelompok. 

Aktivitas Siswa 

14. Siswa mengelompok sesuai kelompoknya. 

15. Siswa mendengarkan permasalahan yang dikemukakan oleh guru.  

16. Siswa menerima LKS II dan IIII dari guru. 

17. Siswa mendiskusikan tentang bejana berhubungan dan hukum 

Pascal. 

18. Siswa berpendapat mengenai hasil eksperimen. 

n. Elaborasi 

Aktivitas Guru 

14. Guru memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan pada zat cair (bejana berhubungan dan 

hukum Pascal) dan menentukan rumusnya. 



 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

60 menit 

15. Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam 

melakukan eksperimen. 

16. Guru menyuruh siswa melakukan ekspeimen, di dalam melakukan 

eksperimen guru membimbing siswa pada setiap tahapnya. 

17. Guru membimbing siswa untuk mencocokan antara pengamatan 

dengan materi yang telah disampaikan.  

Aktivitas Siswa 

29. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

30. Siswa mendengarkan penjelasan menganai langkah-langkah dalam 

melakukan eksperimen. 

31. Siswa melakukan eksperimen yang dibimbing oleh guru. 

32. Siswa dengan bimbingan mencocokan antara pengamatan dengan 

materi yang telah disampaikan. 

o. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

13. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan bejana 

berhubungan dan hukum Pascal. 

14. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam 

pembuatan kesimpulan. 

- Bagaimana prinsip dari bejana berhubungan dan hukum Pascal? 

- Alat apa saja yang memanfaatkan prinsip bejana berhubungan 

dan hukum Pascal? 

15. Menyusun kesimpulan. 

Aktivitas Siswa 

13. Mendengarkan penjelasan guru. 

14. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

15. Menyusun kesimpulan. 

Penutup 10  menit 

Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Skenario / Proses Belajar Mengajar Pertemuan Kedua
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 



 

 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

4. Salam pembuka. 

5. Motivasi dan appersepsi 

- Bagaimana kalau kamu berjalan di dalam air kolam terasa lebih 

ringan atau justru lebih berat? 

6. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

4. Menjawab salam.   

5. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

6. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

a. Explorasi 

Aktivitas Guru 

4. Guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok , setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

5. Guru memberikan persoalan yang ada di lingkungan sekitar 

mengenai hukum Archimedes. 

6. Guru membagikan LKS IV pada setiap kelompok. 

7. Guru membimbing siswa dalam diskusi tentang hukum Archimedes. 

Aktivitas Siswa 

4. Siswa mengelompok sesuai kelompoknya. 

5. Siswa mendengarkan permasalahan yang dikemukakan oleh guru.  

6. Siswa menerima LKS IV dari guru.  

7. Siswa mendiskusikan tentang hukum Archimedes. 

b. Elaborasi 

Aktivitas Guru 

9. Menyiapkan siswa untuk melakukan eksperimen. 

10. Guru memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pada hukum Archimedes dan menentukan rumusnya. 

11. Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen tentang 

hukum Archimedes pada setiap tahapnya. 

12. Guru memberikan penjelasan mengenai percobaan yang dilakukan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

13. Menyuruh siswa untuk mendiskusikan hasil ekperimennya di dalam 

kelompok. 

Aktivitas Siswa 

9. Siswa siap untuk melakukan eksperimen. 

10. Siswa mendengarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pada hukum Archimedes dan menentukan rumusnya. 

11. Siswa dengan bimbingan guru melakukan eksperimen tentang 



 

 

hukum Archimedes serta mengamati dan mencatat yang terjadi 

selama eksperimen. 

12. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai percobaan yang 

dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

13. Siswa berpendapat mengenai hasil eksperimen. 

c. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

4. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan Hukum 

Archimedes. 

5. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam 

pembuatan kesimpulan. 

- Bagaimana prinsip dari hukum Archimedes? 

- Apa manfaat prinsip Hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-

hari? 

6. Menyusun kesimpulan. 

Aktivitas Siswa 

4. Memperhatikan guru dalam pembenaran konsep dan informasi 

mengenai tekanan udara. 

5. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

6. Menyusun kesimpulan. 

Penutup 10  menit 

Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Evaluasi  
Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan bejana berhubungan,  hukum 

Pascal dan hukum Archimedes. 



 

 

Refleksi: 

Tanya jawab yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Sumber: 

 Kanginan, Marthen. 2006. IPA Fiska Untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 Karim, Saeful dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam 

Sekitar untuk  Kelas VIII . Jakarta: PT. Bengawan Ilmu.  

 Surya, Yohanes. 2008. IPA Fisika Gasing (Gampang, Asyik dan 

Menyenangkan) 2 Kelas VIII. Jakarta: Penerbit PT Kandel dan PT 

Grasindo. 

 Alat dan Bahan Percobaan 

- Air 

- Minyak goreng 

- Pipa U 

- Plastik 

- Jarum 

- Gelas ukur 1.000 mL 

- Balok kayu 

- Neraca pegas 

Penilaian 

Indikator Penilaian : Teknik Instrumen  

9. Siswa dapat memberikan penjelasan tentang 

bejana berhubungan, hukum Archimedes dan 

hukum Pascal. 

10. Siswa dapat memberikan contoh aplikasi 

bejana berhubungan, hukum Archimedes dan 

hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. 

Tes tertulis 

Tes unjuk kerja 

Essay 

Lembar observasi 

Penugasan 

Contoh Instrumen Test:  

 Sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Jika volume balok 2.000 cm
3
, tentukan berat balok dalam air yang 

mempunyai massa jenis 1.000 kg/m
3
! 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

m = 2 kg 

V = 2.000 cm
3
 = 0,002 m

3
 

= 1.000 kg/m
3
 

Ditanyakan: 'w


 . . . ? 

Jawab:

  

aFww 


'  



 

 

Vggmw  '


 

002,010000.1102' w


 

Nw 10'


 

Jadi, berat balok tersebut dalam air adalah 10 N. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah: SMP Negeri 1 Rembang 

1 Pertemuan  Kurikulum: KTSP Mata Pelajaran : IPA- Fisika 
Kelas/Semester:V

III/Genap 

Waktu 2X40’ 
Pokok Bahasan: 

Tekanan  

Peneliti: 

Obimita Ika Permatasari 

Tahun Ajaran: 

2010/2011 

Standar Kompetensi: 

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

Kompetensi Dasar : 

5.5  Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  

- Mengaplikasikan konsep tekanan pada zat. 

Tujuan Pembelajaran:  

9. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan terapung, melayang dan tenggelam  

10. Menjelaskan syarat-syarat benda dikatakan terapung, melayang dan tenggelam 

11. Menjelaskan hubungan antara massa jenis benda dengan peristiwa terapung, melayang dan tenggelam  

12. Menjelaskan penerapan konsep terapung, melayang dan tenggelam dalam kehidupan sehari-hari 

13. Menjelaskan prinsip kerja alat-alat yang bekerja berdasarkan konsep terapung, melayang dan tenggelam  

14. Menjelaskan tekanan pada zat gas 

15. Menghitung tekanan udara 

16. Menjelaskan hubungan antara ketinggian suatu tempat dengan perbedaan tekanan udara. 

17. Menyebutkan jenis-jenis barometer 

Materi Pembelajaran 

e. Benda yang dimasukkan ke dalam  zat cair mempunyai tiga kemungkinan, yaitu mengapung, melayang, 

dan tenggelam. 

- Benda mengapung jika w < Fa 

- Benda melayang jika w = Fa 

- Benda tenggelam jika w > Fa 

f. Barometer adalah alat ukur tekanan udara luar (tekanan atmosfir)  

g. Manometer adalah alat ukur tekanan udara di dalam ruang tertutup, misalnya tekanan udara dalam ban 

sepeda dst 

h. Eksperimen Torricelli : 

Ketika sebuah pipa setinggi 100 cm diisi raksa sampai penuh kemudian dibalik, ternyata raksa turun 

sampai pada ketinggian 76 cm. Oleh karena itu tekanan udara di tempat itu adalah 76 cm Hg dan ini 

terjadi pada ketinggian permukaan laut. 

Selanjutnya  76 cm Hg disebut 1 atmosfir ( 1 atm ) = 1 bar = 100.000 Pa 

Karena 1 bar = 100.000 Pa, maka 1 bar = 100 Pa 



 

 

Metode Pembelajaran:  

- Eksperimen 

-  Diskusi  

Pendekatan: 

- Konstektual 

Model Pembelajaran : 

- Eksperimen terbimbing 

Aktivitas 1: Metode yang dipakai  

Menggunakan ICT 

Permainan 

Diskusi  

- 

- 

√ 

Observasi 

Tanya jawab 

Eksperimen 

- 

√ 

√ 

Presentasi individu 

Presentasi kelompok 

Demonstrasi 

- 

- 

- 

Penilaian aktivitas yang dipakai 

Tanya jawab √ Latihan soal - 

Mereview hasil belajar √ Presentasi kelompok - 

Observasi - Pekerjaan rumah (PR) √ 

Presentasi individu - Diskusi √ 

Skenario / proses belajar mengajar Pertemuan pertama
 

Kegiatan  Durasi Aktivitas 

Awal 10 menit 

Aktivitas Guru 

16. Salam pembuka. 

17. Motivasi dan appersepsi 

- Mengapa sewaktu berenang kamu dapat mengambang, 

melayang atau tenggelam? 

- Mengapa di wilayah dataran tinggi oksigennya menipis? 

18. Membacakan tujuan pembelajaran. 

Aktivitas Siswa 

16. Menjawab salam.   

17. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

18. Mendengarkan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Explorasi 

Aktivitas Guru 

19. Guru memberikan persoalan yang ada di lingkungan sekitar 

mengenai peristiwa terapung, melayang, tenggelam dan tekanan 

pada udara  

Aktivitas Siswa 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

q. Elaborasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

Aktivitas Guru 

17. Guru menjelaskan mengenai konsep terapung, melayang dan 

tenggelam dari suatu benda pada zat cair. 

18. Guru memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan pada udara dan menentukan rumusnya. 

19. Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam 

melakukan demostrasi. 

20. Guru melakukan demonstrasi adanya tekanan udara, di dalam 

melakukan demostrasi guru menyuruh siswa mengamati apa yang 

terjadi. 

21. Guru membimbing siswa untuk mencocokan antara pengamatan 

dengan materi yang telah disampaikan. 

Aktivitas Siswa 

33. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai konsep terapung, 

melayang dan tenggelam dari suatu benda pada zat cair.  

34. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekanan pada udara dan menentukan rumusnya. 

35. Siswa mendengarkan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam 

melakukan demostrasi. 

36. Siswa memperhatikan dan mengamati demostrasi yang dilakukan 

oleh guru. 

37. Siswa dengan bimbingan mencocokan antara pengamatan dengan 

materi yang telah disampaikan. 

r. Konfirmasi  

Aktivitas Guru 

16. Menanggapi hasil diskusi, membenarkan konsep yang salah dan 

menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan tekanan 

udara. 

17. Mengajukan pertanyaan kepada siswa guna menuntun dalam 

pembuatan kesimpulan. 

- Bagaimana penerapan tekanan udara dalam kehidupan? 

- Alat apa saja yang memanfaatkan prinsip tekanan udara? 

18. Menyusun kesimpulan. 

Aktivitas Siswa 

16. Memperhatikan guru dalam pembenaran konsep dan informasi 

mengenai tekanan udara. 

17. Menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan bersama-sama.  

18. Menyusun kesimpulan. 



 

 

Penutup 10  menit 

Memberikan tugas kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dan untuk 

pengembangan konsep. Tugas dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Evaluasi  
Siswa mengerjakan soal berkaitan dengan tekanan udara dan hukum 

Boyle. 

Refleksi: 

Pertanyaan dan jawaban yang 

merujuk pada materi 

pembelajaran. 

Sumber: 

 Kanginan, Marthen. 2006. IPA Fiska Untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 Karim, Saeful dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam 

Sekitar untuk  Kelas VIII . Jakarta: PT. Bengawan Ilmu.  

 Surya, Yohanes. 2008. IPA Fisika Gasing (Gampang, Asyik dan 

Menyenangkan) 2 Kelas VIII. Jakarta: Penerbit PT Kandel dan PT 

Grasindo. 

 Alat dan Bahan Demonstrasi 

Penilaian 

Indikator Penilaian : Teknik Instrumen  

11. Siswa dapat mendiskripsikan pengertian 

terapung, melayang dan tenggelam 

12. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja alat-alat 

yang bekerja berdasarkan konsep terapung, 

melayang dan tenggelam. 

13. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara 

ketinggian suatu tempat dengan perbedaan 

tekanan udara 

14. Siswa dapat menghitung tekanan udara 

15. Siswa dapat memberikan penjelasan tentang 

tekanan pada udara dan hukum Boyle. 

Tes tertulis 

Tes unjuk kerja 

Essay 

Presentasi kelompok 

Penugasan 

Contoh Instrumen Tes: 

 Suatu tempat memiliki ketinggian 500 m dari permukaan laut. Tentukan tekanan udara pada tempat 

tersebut! 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

h = 500 m 

Ditanyakan:  x = . . . ? 

Jawab: 

h  = ( 760 – x ) . 10 

500 = (760 – x ) . 10 

50 = (760 – x ) 



 

 

x = 760 – 50 

x = 710 mmHg = 71 cmHg 

Jadi, tekanan udara di tempat yang ketinggiannya 500 m dari permukaan laut adalah 

71 cmHg. 
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LEMBAR KERJA SISWA I 
 

Kelompok :  ………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

Tujuan: 

Mengetahui hubungan tekanan dengan gaya dan luas bidang tekan. 

Alat dan Bahan:  

- Sebuah paku 

- Plastisin 

- Dua buah beban ( 250 gr dan 500 gr ) 

 

Cara Kerja 

1. Letakkan paku yang sudah diberi beban di atas plastisin secara perlahan. 

2. Lakukan berulang-ulang dengan memberi beban yang berbeda maupun dengan 

posisi paku yang berbeda pula (seperti dalam gambar). 

3. Ukurlah kedalaman tancapan paku kemudian catatlah ke dalam tabel berikut ! 

Gambar 

 

                

            

          

           

            

     

 

 

 

250 gr 250 gr 500 gr 500 gr Beban 

Paku 

Plastisinn 

(1) (3) (2) (4) 

Lampiran 11 

 



 

 

Tabel 

No. Massa beban (Kg) 

Berat beban 

( m.g ) N 

Dalamnya tancapan 

(cm) 

1. ……………… …………………. ………………… 

2. ……………… …………………. ………………… 

3. ……………… …………………. ………………… 

4. ……………… …………………. ………………… 

 

Bandingkan Gambar (1) dan (2) atau Gambar (3) dan (4) ! 

a. Pada bidang tekan yang sama ternyata beban yang lebih berat mampu menancapkan 

paku lebih …………………………………………. 

b. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan paku juga lebih 

………………….. Semakin besar gaya yang dibeikannya pada benda maka 

tekanannya makin ………………. Hubungan ini dikatakan bahwa besarnya 

tekanan ………………………dengan gaya. 

 

Bandingkan Gambar (1) dan (3) atau Gambar (2) dan (4) ! 

a. Pada beban yang sama ternyata permukaan bidang tekan yang lebih runcing 

menancap lebih …………………… daripada yang tumpul. 

b. Semakin luas bidang tekan maka tekanan yang diberikan m,akin 

……………………. Hubungan tersebut dikatakan bahwa tekanan yang diberikan 

benda …………………….. dengan luas bidang tekannya. 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 

 

 

 

 

 

  



 

 

LEMBAR KERJA SISWA II 

 

Kelompok :  ………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

Tujuan: 

1. Mengetahui sifat permukaan zat cair dalam bejana berhubungan. 

2. Mengetahui syarat berlakunya hukum bejana berhubungan. 

Alat dan Bahan:  

- Tabung bejana berhubungan 

- Gelas 2 buah 

- Air 

- Minyak goreng 

Cara Kerja 

Kegiatan 1 

1. Sediakan 2 buah gelas, yang satu diisi dengan air dan satunya lagi diisi 

dengan minyak goreng seperti terlihat  pada gambar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.   Amati bagaimana permukaannya! 

3. Miringkan kedua gelas itu,  

bagaimanakah permukaannya 

Air Minyak goreng 



 

 

Kegiatan 2 

1. Sediakan bejana berhubungan seperti terlihat pada gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

2. Isilah bejana berhubungan itu dengan air, kemudian amati! 

Bagaimanakah permukaan air pada bejana berhubungan itu? 

3. Ulangi kegiatan seperti nomor 2 di atas dengan mengganti air dengan 

minyak. Bagaimanakah permukaannya sekarang? 

Analisis 

1. Bandingkan permukaan zat cair pada bejana berhubungan bila diisi dengan 

air dengan permukaan zat cair bila diisi dengan minyak goreng? 

2. Seandainya ke dalam bejana berhubungan diisi lebih dari satu macam zat 

cair, bagaimanah permukaan zat cair pada bejana itu? 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LEMBAR KERJA SISWA III 

 

Kelompok :  ………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

Hukum Pascal 

Tujuan: 

 Membuktikan cara kerja mesin hidrolik. 

Alat dan Bahan: 

- Plastik  -   Jarum 

- Air  -   Karet 

Cara Kerja 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan 

1. Bagaimanakah bunyi hukum Pascal ? 

2. Sebutkan alat-alat yang menggunakan dasar kerja hukum Pascal ! 

  

1. Isilah plastik dengan air sampai penuh, lubangi  

dengan jarum di beberapa tempat seperti pada 

gambar! 

2. Amati pancaran air itu?......................  

3. Mengapa air dalam plastik dapat memancarkan 

keluar?...................... 



 

 

LEMBAR KERJA SISWA IV 

 

Kelompok :  ………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

Hukum Archimedes  

Tujuan: 

Mengidentifikasi gaya ke atas pada benda yang berada di dalam air 

Alat dan Bahan: 

- Gelas ukur 1.000 mL  

- Tiga buah balok 

- Neraca pegas 

- Air 

Cara Kerja 

1. Siapkan gelar ukur yang diisi air kira-kita setengah gelas sampai pada 

skala yang mudah dibaca. Catat volume air tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 



 

 

2. Gantunglah sebuah benda pada kait neraca pegas, kemudian baca beratnya 

pada skala (Gambar a). Berat ini disebut berat balok di udara. 

 

3. Masukkan balok sampai terbenam seluruhnya ke dalam air yang terdapat 

di dalam gelas ukur. 

4. Baca berat balok di dalam air pada skala neraca pegas. 

5. Amati volume air ketika benda tersebut dimasukkan secara perlahan ke 

dalam air. Catat volume air ketika benda sudah tenggelam seluruhnya. 

6. Kerjakan kegiatan tersebut beberapa kali dengan benda yang berbeda-

beda. Gunakan tabel pengamatan di bawah ini untuk mencatat semua hasil 

pengukuran. 

Tabel 

No. Benda 

Berat di 

udara 

 (w) 

Berat di 

dalam 

air (w’) 

Gaya 

apung 

(w-w’) 

Volume air 

yang 

dipindahkan 

Berat air 

yang 

dipindahkan 

1.       

2.       

3.       

 

Kesimpulan apa yang dapat diambil berdasarkan Tabel di atas? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Selamat Mengerjakan 

 

  



 

 

LEMBAR KERJA SISWA V 

 

Kelompok :  ………………. 

Nama Anggota :   

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

 

C. Tekanan Udara 

Tujuan 

 Menunjukkan tekanan udara 

Alat dan Bahan  

- Gelas          -  Air 

- Kertas karton 

Cara Kerja 

1. Isilah gelas dengan kira-kira tiga perempat bagiannya! 

2. Tutuplah permukaan gelas dengan karton, seperti Gambar (a)! 

 

 

 

 

3. Tekanlah kertas itu dengan telapak tangan, kemudian baliklah gelas itu 

dengan perlahan-lahan seperti pada Gambar (b)! 

4. Lepaskanlah tangan anda dari kertas itu, kemudian miringkan gelas itu ke 

segala arah ! Amati kertas itu, apa yang tampak olehmu ? Mengapa 

demikian? ………………………………………………………………….. 

5. Bagaimana kesimpulan dari percobaan di atas? 

……………………………………………………………………………… 

(a) (b) 



 

 

 

 

KRITERIA PESKORAN LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA SELAMA PEMBELAJARAN POE 

   
   
No. KRITERIA SKOR  

1 

 

 

Perhatian siswa terhadap penjelasan guru   

Memperhatikan, menyimak, mencatat  4 

Memperhatikan, menyimak 3 

Memperhatikan 2 

Kurang perhatian 1 

2 Aktivitas siswa dalam kelompok   

Bekerjasama, mengemukakan ide, bertukar pikiran, menghargai pendapat 

teman 

4 

Bekerjasama, mengemukakan ide, bertukar pikiran 3 

Bekerjasama 2 

Tidak beraktivitas 1 

3 Kemampuan siswa mengemukakan pendapat   

Runtut, benar, mudah dipahami, disertai contoh 4 

Runtut, benar, mudah dipahami 3 

Benar 2 

Tidak berpendapat 1 

4 Kemampuan siswa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari   

Relevan, menyebutkan contoh, penjelasan contoh 4 

Relevan, menyebutkan contoh 3 

Relevan 2 

Tidak dapat mengakaitkan 1 

5 Kemampuan siswa merangkai alat   

Merangkai alat dengan benar, rapi, data benar 4 

Merangkai alat dengan benar, rapi 3 

Merangkai alat dengan benar 2 

Tidak dapat merangkai alat 1 

6 Kemampuan siswa menarik kesimpulan   

Kesimpulan benar, logis, sesuai tujuan pembelajaran  4 

Kesimpulan benar, logis 3 

Kesimpulan benar 2 

Kesimpulan masih kabur 1 
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LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA SELAMA PEMBELAJARAN  

          
          

Kelompok Kode Siswa  

Aspek 

Pengamatan 

Aktivitas Siswa  ∑ (∑/24)x100 

1 2 3 4 5 6 

I 

                  

                  

                  

                  

                  

II 

                  

                  

                  

                  

                  

III 

                  

                  

                  

                  

                  

IV 

                  

                  

                  

                  

                  

V 

                  

                  

                  

                  

                  

VI 

                  

                  

                  

                  

                  

VII 
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DATA AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

                      Kelas Eksperimen (VIII G) Kelas Kontrol (VIII E) 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-001 81.25 1 K-001 70.83 

2 E-002 68.75 2 K-002 62.50 

3 E-003 91.67 3 K-003 81.25 

4 E-004 79.17 4 K-004 83.33 

5 E-005 72.92 5 K-005 66.67 

6 E-006 68.75 6 K-006 66.67 

7 E-007 83.33 7 K-007 70.83 

8 E-008 81.25 8 K-008 68.75 

9 E-009 72.92 9 K-009 68.75 

10 E-010 75.00 10 K-010 66.67 

11 E-011 58.33 11 K-011 66.67 

12 E-012 58.33 12 K-012 66.67 

13 E-013 75.00 13 K-013 70.83 

14 E-014 72.92 14 K-014 68.75 

15 E-015 79.17 15 K-015 83.33 

16 E-016 83.33 16 K-016 77.08 

17 E-017 91.67 17 K-017 54.17 

18 E-018 62.50 18 K-018 68.75 

19 E-019 91.67 19 K-019 68.75 

20 E-020 75.00 20 K-020 72.92 

21 E-021 79.17 21 K-021 70.83 

22 E-022 81.25 22 K-022 64.58 

23 E-023 70.83 23 K-023 89.58 

24 E-024 81.25 24 K-024 56.25 

25 E-025 79.17 25 K-025 70.83 

26 E-026 62.50 26 K-026 62.5 

27 E-027 64.58 27 K-027 70.83 

28 E-028 72.92 28 K-028 68.75 

29 E-029 81.25 29 K-029 70.83 

30 E-030 75.00 30 K-030 70.83 

31 E-031 64.58 31 K-031 60.42 

32 E-032 66.67 32 K-032 77.08 

33 E-033 64.58 33 K-033 64.58 

34 E-034 72.79 34 K-034 70.83 

35 E-035 72.92 35 K-035 77.08 

      36 K-036 70.83 

 = 2612  = 2521 

n1 = 35 n2 = 36 
 

x1 
 

= 
74.52

4 

 

x2 
 

= 
69.73

4 



 

  

Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika2 < 2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

-

-

-

-

-

-

²

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

#### 4

#### 6

#### 11

#### 9

#### 2

6 35

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z
Oi

(Oi-Ei)²

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z

UJI NORMALITAS 

AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN

91.67 5

33.34 8.775

58.33 74.524

Ei

0.4714 0.0934 3.2698

0.3780 0.2124

0.1656

58 64

65 70 64.3 -1.17

57.8 -1.90 4 0.1631

67.4337 0.2765

10.0490

0.1045

0.09000.2871

8.0808 9

71 77 70.8 11-0.43

1.05 0.3524 0.1104

0.1215 0.2309

84 90

0.31

= 4.8285

0.4942

78 83 77.2

96.6 2.52

0.899523.8644

4.8285 11.0705  

11.0705

83.7

3 3.294991 96 1.7890.2 1.09800.03140.4628
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penerimaan Ho
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika2 < 2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

-

-

-
-

-

-

²

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

#### 2

#### 11

#### 16

#### 3

#### 3

88 2.683410.2240.00620.49352.4887.594

6 36

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

UJI NORMALITAS 

AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL

89.58 6

35.41 7.169

54.17 69.734

53.7 -2.24

Oi
(Oi-Ei)²

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

0.4875 0.0849

0.4026 0.265161 67 60.4 -1.30

54 60

2.8895

0.6975

3.0568

7.7243 3

2 0.3654

119.5424 0.2227

16

1.54 0.4379 0.0556

0.2233 0.2146

12.9899-0.35

0.59

0.1375 0.360868 73 67.2

81 87 80.8

74 80 74.0

0.499132.001

7.3575 11.0705  

11.0705

94.3 3.43

= 7.3575

0.4997
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k
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ii2
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

x

-

Pada  = 5% dengan dk = 35+ 36 - 2 =69 diperoleh t (0.95)(69) = 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA ( UJI t PIHAK KANAN ) DATA 

AKTIVITAS SISWA ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL

1 2

1 2

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

51.388

Jumlah 2612 2521

n 35 36

202.52

= 0.0533

8034.53 1798.59

x 74.52 69.73

Varians (s2) 77.006

2.78777.006
+

51.388
-

Standart deviasi (s) 8.775 7.169

r =

36

t =

74.52 69.73
=

1.669

1.669

2.787

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas

siswa kelas eksperimen lebih baik daripada aktivitas siswa kelas kontrol

2 . 0,0533
8.775 7.169

35 36 35

Daerah 
penerimaan 

Ho

Daerah 
penerimaan 

Ho
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KRITERIA PENSKORAN LEMBAR OBSERVASI  

KEMAMPUAN GURU MENGELOLA PEMBELAJARAN POE 

    

    

No. ASPEK PEMBELAJARAN SKOR 

I Membuka pembelajaran   

1 Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil   

a. Tegas, pemberian nama kelompok, efisien waktu, tidak gaduh 4 

b. Tegas, pemberian nama kelompok, efisien waktu 3 

c. Tegas, pemberian nama kelompok 2 

d. Kurang tegas 1 

2 Melakukan kegiatan apersepsi   

a. Pertanyaan sesuai materi, memotivasi siswa, sesuai tujuan 

pembelajaran 

4 

b. Pertanyaan sesuai materi, memotivasi siswa 3 

c. Pertanyaan sesuai materi, kurang memotivasi siswa 2 

d. Pertanyaan tidak sesuai materi 1 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran   

a. Pada awal pembelajaran menyebutkan tujuan dengan jelas  4 

b. Pada awal pembelajaran menyebutkan tujuan  3 

c. Menyebutkan tujuan  2 

d. Menyebutkan tujuan kurang jelas 1 

II Kegiatan inti pembelajaran   

1 Penguasaan materi pembelajaran   

a. Menguasai materi, penyampaian jelas, mudah dipahami 4 

b. Menguasai materi, penyampaian jelas 3 

c. Menguasai materi, penyampaian kurang jelas 2 

d. Kurang menguasai materi 1 

2 Mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa   

a. Pertanyaan sesuai materi, runtut, jelas, komunikatif 4 

b. Pertanyaan sesuai materi, runtut, jelas 3 

c. Pertanyaan sesuai materi, runtut, kurang jelas 2 

d. Pertanyaan sesuai materi, tidak runtut 1 

3 Membagi LKS dan memberi penjelasan   

a. 
Lengkap, efisien waktu, menjelaskan isi, memberi siswa 

kesempatan bertanya, menjawab pertanyaan siswa 

4 

b. Lengkap, efisien waktu, menjelaskan isi  3 

c. Lengkap, menjelaskan isi  2 

Lampiran 17 



 

 

d. Lengkap, informasi kurang jelas 1 

4 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat konstektual   

a. 
Sangat menguasai dalam mengaitkan pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari dengan materi yang dipelajari 

4 

b. 
Dapat mengaitkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dengan 

materi yang dipelajari 

3 

c. 
Bisa mengungkapkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari 

tetapi kurang ada kaitannya dengan materi yang dipelajari 

2 

d. 
Kurang bisa mengungkapkan ide tentang pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari 

1 

5 Membimbing kelompok mendiskusikan dan mengerjakan 

permasalahannya 

  

a. 
Efisien waktu, membantu kelompok, membantu individu, menjawab 

pertanyaan siswa, dapat dipahami siswa 

4 

b. 
Efisien waktu, membantu kelompok, menjawab pertanyaan siswa, 

dapat dipahami siswa. 

3 

c. Efisien waktu, membantu kelompok, dapat dipahami siswa 2 

d. Membantu kelompok, tidak efisien waktu 1 

6 Membimbing siswa dalam melaksanakan praktikum   

a. Menginformasikan semua langkah-langkah praktikum 4 

b. Menginformasikan langkah-langkah praktikum hanya kepada 

sebagian siswa 

3 

c. Menginformasikan langkah-langkah praktikum seadanya saja 2 

d. Tidak menginformasikan langkah-langkah praktikum 1 

7 Memandu siswa dalam mengerjakan tugas kelompoknya   

a. 
Efisien waktu, membantu kelompok, membantu individu, menjawab 

pertanyaan siswa, dapat dipahami siswa 

4 

b. 
Efisien waktu, membantu kelompok, menjawab pertanyaan siswa, 

dapat dipahami siswa 

3 

c. Efisien waktu, membantu kelompok, menjawab pertanyaan siswa 2 

d. Kurang efisien waktu, membantu kelompok 1 

8 Kemampuan memimpin diskusi    

a. Dapat memimpin diskusi,ada interaksi antara siswa dengan guru, 

efisien waktu 

4 

b. Dapat memimpin diskusi, ada interaksi antara siswa dengan guru 3 

c. Dapat memimpin diskusi, kurang adanya interaksi antara siswa 

dengan guru 

2 

d. Kurang dapat memimpin diskusi 1 

9 Kemampuan mengelola kelas   

a. 

Mengelola kelas dengan baik, siswa tenang, siswa aktif dalam 

pembelajaran 

4 



 

 

b. Mengelola kelas dengan baik, siswa tenang 3 

c. Mengelola kelas dengan baik, siswa kurang tenang 2 

d. Kurang dapat mengelola kelas 1 

III Penutup pembelajaran   

1 Membimbing siswa menyimpulkan pelajaran    

a. Mengarahkan siswa, sesuai tujuan, dapat dipahami siswa, efisien 

waktu 

4 

b. Mengarahkan siswa, sesuai tujuan, dapat dipahami siswa 3 

c. Mengarahkan siswa, sesuai tujuan, kurang dapat dipahami siswa 2 

d. Kurang dapat mengarahkan siswa 1 

2 Memberikan tugas, PR sebagai pemantapan pembelajaran   

a. 

Jelas, berkaitan dengan materi, pengembangan materi, tugas 

individu 

4 

b. Jelas, berkaitan dengan materi, tugas individu  3 

c. Jelas, berkaitan dengan materi 2 

d. Berkaitan dengan materi, kurang jelas 1 

 

 



 

 

 

 

 

                        Nama Sekolah                            

                        Kelas/Semester               

                        Nama Praktikan                               

                        Materi Pokok                                  

                        Nama Observer               

1 2 3 4

I

1

2

3

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

III Penutup pembelajaran

1

2

LEMBAR OBSERVASI 

Saran dan Komentar Observer:

No.
Skor Pelaksanaan

KEMAMPUAN GURU MENGELOLA PEMBELAJARAN POE

Jumlah

Membimbing kelompok mendiskusikan dan 

mengerjakan permasalahannya

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

Membagi LKS dan memberi penjelasan

Mengajukan pertanyaan untuk menjajaki 

Penguasaan materi pembelajaran

Memberikan tugas, PR sebagai pemantapan 

Membimbing siswa menyimpulkan pelajaran 

Kemampuan mengelola kelas

Kemampuan memimpin diskusi

ASPEK PEMBELAJARAN

:         SMP Negeri 1 Rembang

:         Tekanan

:

:         Obimita Ika Permatasari

:         VIII/Genap

Melakukan kegiatan apersepsi

Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil

Membuka pembelajaran

     Rembang,        Maret 2011

     Observer

Kegiatan inti pembelajaran

Memandu siswa dalam mengerjakan tugas 

Membimbing siswa dalam melaksanakan praktikum
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A B A B

I

1 3 4 3 4

2 3 3 3 3

3 4 4 3 4

II

1 2 3 3 3

2
3 3 2 4

3 3 4 4 3

4
4 4 3 4

5
3 3 2 3

6 4 3 3 3

7
3 4 3 3

8 2 3 3 3

9 3 3 3 4

III

1 2 3 3 3

2
3 4 3 3

42 48 41 47

No. 

1

2

3

4

5

Kemampuan memimpin diskusi

Kemampuan mengelola kelas

ANALISIS HASIL OBSERVASI 

Kriteria

No.

Skor Pelaksanaan

KEMAMPUAN GURU MENGELOLA PEMBELAJARAN POE

Jumlah Skor

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL

Kelas Kontrol

Rata-rata 44

Tabel Interprestasi Nilai

A = Edy Sri Irianyo, S.Pd (Observer 1)

B = Zulfia Hanum Alfi A. (Observer 2)

Keterangan:

Mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman 

siswa

Membagi LKS dan memberi penjelasan

Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

konstektual

Membimbing kelompok mendiskusikan dan 

mengerjakan permasalahannya

Membimbing siswa dalam melaksanakan praktikum

Memandu siswa dalam mengerjakan tugas 

kelompoknya

Menyampaikan tujuan pembelajaran

Melakukan kegiatan apersepsi

Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil

Kegiatan inti pembelajaran

Penguasaan materi pembelajaran

45

Baik

0.786

Baik

InterprestasiBesarnya nilai

Kelas Eksperimen

Persentase 0.80

Membimbing siswa menyimpulkan pelajaran 

Memberikan tugas, PR sebagai pemantapan 

pembelajaran

Penutup pembelajaran

ASPEK PEMBELAJARAN

Membuka pembelajaran

60% < P ≤ 80%

80% < P ≤ 100%

sangat tidak baik

tidak baik

cukup

baik

sangat baik

  0% ≤ P ≤ 20%

20% < P ≤ 40% 

40% < P ≤ 60% 

Lampiran 19 

Lampiran 20 



 

 

 

Nilai

52

48

68

60

36

44

60

48

52

48

44

48

56

36

44

48

48

36

24

52

36

52

40

48

24

48

64

48

48

44

44

44

28

44

44

28

= = 1636

= = 36

= = 45.444

= = 68

= = 24

= = 101.6254

= = 10.0809

x1

Nilai Tertinggi

E-035

33

34

Nilai Terendah

s1
2

Nilai Terendah

s2
2

Nilai Tertinggi



n1 35

44.571

64

1560

n2



52

35

E-033

K-034

K-033

40 K-035

29

E-032

35

40

36 33

52

K-031

34E-034

30E-030

K-03232

3131

E-029

32

30

E-028 64

29 44

28

40

28

E-031

K-027

K-028

44 K-030

K-029

E-026

E-027

K-025

44

48

K-026

K-021

K-022

K-023

K-02424

23

27

E-025

E-021

27

36

25

26 26

25

E-024

23

E-022

24

E-023

22

40

44

K-019

K-020

52

22

24

2121

E-020

K-016

19

E-018

20

E-019

K-017

18 K-018

E-017 52

18

52

20

24

19

1717

E-016

K-013

K-014

15

E-014

16

E-015 K-015

44

14

11

E-010

K-011

K-012

56

13

12

E-011

10

16

44

15

40

13E-013 36

14

E-012

44

12

20

11

K-009

K-01010

K-006

7

E-006

8

E-007 56

8

7 K-007

K-008

5

9

E-008 52

960E-009

E-003 K-003

24

6

E-005 52

6

K-004

44

K-005

K-001

64

4

36

3

2 K-002

1 E-001 60 1

2

5

E-004

3

E-002

4

Kelas Kontrol (VIII E)

DATA NILAI PRE-TEST  ANTARA KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

Kode

Kelas Eksperimen (VIII G)

No Kode Nilai No

s211.0674s1

36 36 K-036

122.4874

20

x2



 

 

 

= =

= =

= =

= =

= =

= =

= =

48 Nilai Terendah 52

101.829

s1 10.088 s2 10.091

101.761

Nilai Terendah

s1
2 s2

2

20

18

E-015

21

E-020

19

K-015

K-016

52

52

68

Nilai Tertinggi 92 Nilai Tertinggi 92

69.667

34

35

DATA NILAI POST-TEST  ANTARA KELAS EKSPERIMEN 

DAN KELAS KONTROL

1

Kelas Eksperimen (VIII G)

No

Kelas Kontrol (VIII E)

Kode Kode

K-001E-001 76

K-002E-002

K-005

2

92

72

E-003

4

K-0033

K-006

K-004

80

7

8

E-007

E-006

5 5

6

Nilai No

2

3

4 76E-004

1

E-005 88

6

84

8E-008

K-011

12

72

92 9

11

K-014 60

76

14

E-011

10

11 76

80

9 E-009

72

15

76

60

80

56

64

80

60

E-010

Nilai

80

64

92

80

68

12 K-012

13

E-012 48

E-013 64 13 K-013

80

56

60

72

80

72

76

68

72

56

72

84

76

76

56

64

80

18E-018

E-019

E-017

K-02076 20

19

24

22

23

E-022

84

K-017

K-01852

17

K-019

K-021

K-022

K-023

K-02424

23

E-021

22

21

E-023

E-024 56

72

76

E-02525

72

26 E-026

84

76

K-031

29

K-027

25

K-026

27

26

K-025

E-02727

76

2972E-029

K-02828

K-029

80

1576

17

E-016

76

1680

E-014

16

28 E-028

K-007

K-008

70

K-009

K-01010

7

14

x2

33

 2588

E-034

68

34



K-035

56

30

72

31

x1 73.943

E-035

E-033 K-033

K-034

3378

76

35

31

K-03030

32

E-030 64

32

E-031

E-032 K-032

2508

n1 35 n2 36

6436 K-036
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika2 < 2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

-

-

-
-

-

-

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

51.8 2

60.3 4

68.9 8

77.4 15

86.0 4

² = 3.3784

11.0705

3.3784 11.0705  

0.094

98.8 2.47 0.4932

4 0.597

91 98 90.3 1.62 0.4471 0.0460 1.6106 2

10.8628 15 1.576

82 90 81.7 0.77 0.2793 0.1678 5.8733

74 81 73.2 -0.08 0.0310 0.3104

0.156

65 73 64.6 -0.93 0.3227 0.2917 10.2081 8 0.478

2 0.571

57 64 56.1 -1.77 0.4619 0.1392 4.8732 4

Oi
(Oi-Ei)²

Ei

48 56 47.5 -2.62 0.4956 0.0337 1.1793

44 10.088

6 35
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Z untuk 

batas kls.
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Untuk Z
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POST-TEST  KELAS EKSPERIMEN

92 8
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika2 < 2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

-

-

-
-

-

-

²

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

#### 6

#### 7

#### 7

#### 11

#### 1

= 5.4854

11.0705

5.4854 11.0705  

0.0309
96.6 2.67 0.4962

1 1.6094

90 96 89.1 1.93 0.4729 0.0233 0.8390 1

7.6604 11 1.4559

82 89 81.6 1.18 0.3810 0.0919 3.3070

75 81 74.1 0.44 0.1683 0.2128

0.2253

67 74 66.5 -0.31 0.1217 0.2900 10.4395 7 1.1332

6 1.0617

60 66 59.0 -1.06 0.3543 0.2326 8.3734 7

Oi
(Oi-Ei)²

Ei

52 59 51.5 -1.80 0.4641 0.1098 3.9517

40 10.091

6 36

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

UJI NORMALITAS 

POST-TEST  KELAS KONTROL

92 7
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

x

- 4.155

Pada  = 5% dengan dk = 35 + 36 - 2 = 69 diperoleh t (0.95)(69) = 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA ( UJI t PIHAK KANAN ) DATA                     

POST-TEST  ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

nilai kelas eksperimen lebih baik daripada rata-rata nilai kelas kontrol

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

1 2

1 2

Jumlah 2588 2508

n 35 36

3564

x 73.943 69.667

Varians (s2) 101.761 101.829

36

Standart deviasi (s) 10.088 10.091

r =
1350.67

= 0.2415

8775.56

35 36 35

=
101.7613

+
101.8286

-
10.09

1.669

1.669

4.155

t =

73.94 69.67

2 . 0,2415
10.09

Daerah 
penerimaan 

Ho

Daerah 
penerimaan 

Ho
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KELAS KELAS 

EKSPERIMEN KONTROL

PRE TEST 44.571 45.444

POST TEST 73.943 69.667

Kriteria uji <g> :         g > 0,7  (tinggi)

: 0,3 < g < 0,7 (sedang)

:         g < 0,3  (rendah)

Kelas Eksperimen

=

73.943 - 44.571

100 - 44.571

= 0.530 (sedang)

Kelas Kontrol

=

69.667 - 45.444

100 - 45.444

= 0.444 (sedang)

RATA-RATA

=

=

UJI GAIN <g> PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA 

PADA POKOK BAHASAN TEKANAN 

g

S

SS

pre

prepost





%100

g

g

S

SS

pre

prepost





%100

g
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Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

-

+ 1 1

+ - 2 35 36

Pada  = 5% dengan dk = 35 + 36 - 2 = 69 diperoleh t (0.95)(69) = 1.669

36

3670.171 1982.222
t =

35
+

=

1.669 2.397

UJI SIGNIFIKASI PENINGKATAN PEMAHAMAN ANTARA KELAS 

EKSPERIMEN DAN KONTROL

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan pemahaman siswa kelas eksperimen lebih besar daripada peningkatan 

pemahaman siswa kelas kontrol 

Jumlah standart deviasi 3670.17 1982.22

24.222

 

29.371

Selisih Pre-Post 1028 872

N 35 36

2.397

Kelas Kontrol (Y)

1 2

1 2

Sumber variasi Kelas Eksperimen (X)

Daerah 
penerimaan 

Ho

Daerah 
penerimaan 

Ho

































YXYX

YX

NNNN

yx

MM

11

2

 t 
22

Lampiran 25 

Lampiran 26 



 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:



Pada  = 5% dengan dk = 35-1 = 34 diperoleh t (0.95)(34) = 

70

73.943

Varians (s2) 101.761

10.088

t =
10.088 =

2.034

UJI HIPOTESIS DESKRIPTIF (SATU SAMPEL) EFEKTIVITAS 

MODEL PEMBELAJARAN POE BERBASIS KONTEKSTUAL

1 2

1 2

x

2.034

35

73.943

6.840

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajan POE berbasis kontekstual efektif digunakan dalam pembelajaran fisika bab 

tekanan

Sumber variasi Kelas Eksperimen

Jumlah 2588

n 35

Standart deviasi (s)

6.840

Daerah 
penerimaan 

Ho

Daerah 
penerimaan 

Ho

n

s

x o
t
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Kegiatan Praktikum pada Kelas Kontrol 

Kegiatan Praktikum pada Kelas Eksperimen 


