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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Bacalah” 

(Q.S Al-Alaq :1) 

 

Hidup adalah bagaimana kita berjuang. Untuk itu berjuanglah agar tidak 

menyesal kelak 

(M.M.H) 

 

“Connecting the dots” 

Menghubungkan Titik-titik 

-Steve Jobs- 

 

 

 

Persembahan Skripsi ini untuk: 

Ibu, Bapak, Adik dan Sahabat-sahabatku, serta keluarga besar yang tak pernah lelah 

senantiasa mendukung dalam segala bentuk, 

berpikir, berdoa, dan  

berusaha untuk masa depanku 

dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan 

serta senantiasa menjadi pengingat di kala aku salah 

dan alasanku untuk selalu semangat. 
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ABSTRAK 

 

Muh Mulyadi Habirun, 2019, Penerapan Model Experiental Learning Terhadap 
Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Abd. Samad, dan 
pembimbing II Aisyah Azis. 
 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah terdapat peningkatan 
hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah setalah 
diajar dengan menggunakan model experiental learning. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui: (1) besarnya hasil belajar fisika peserta didik Kelas XI MIA 
MAN 1 Buton Tengah sebelum dan setelah diajar dengan model Experiental 
Learning (2) besarnya peningkatan hasil belajar fisika peserta didik Kelas XI MIA 
MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan model Experiental Learning. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian Pre-Experimental dengan 

menggunakan desain One-Group Pretest-Posttest Design yang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah yang 
berjumlah 56 orang yang terbagi dalam 2 kelas, sampel penelitian ditentukan 
dengan teknik simple random sampling dan terpilih kelas XI MIA 1 sebagai 
sampel penelitian.  Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes 
hasil belajar fisika dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 25 nomor yang 
memenuhi kriteria valid.  

 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Hasil belajar fisika peserta didik 

kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah sebelum diajar dengan model Experiental 
Learning berada pada kategori rendah yang ditunjukkan dengan skor rata-rata 
yang diperoleh sebesar 8,00; (2) Hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 
MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan model Experiental Learning berada 
pada kategori tinggi yang ditunjukkan dengan skor rata-rata yang diperoleh 
sebesar 15,64; (3) Terdapat peningkatan hasil belajar fisika peserta d idik yang 
berarti kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah sebelum dan setelah diajar dengan 
menerapkan model Experiental Learning dengan N-Gain = 0,51 (kriteria sedang),  

 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

Experiental Learning dapat meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik kelas 
XI MIA MAN 1 Buton Tengah. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi pendidik untuk menggunakan model ini sebagai salah satu 
alternatif dalam proses belajar mengajar. 
 

Kata Kunci:  Model Experiental Learning , Hasil Belajar Fisika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi 

perkembangan peradaban manusia dalam suatu bangsa. Bangsa yang mempunyai 

peradaban maju adalah bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan, adalah sebuah proses untuk mengubah jati diri seorang 

peserta didik untuk lebih baik yang apabila mencakup seluruh peserta didik dalam 

suatu bangsa ini disebut sebagai pendidikan nasional.  Pendidikan nasional yang 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjad i warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu, diharapkan mampu 

memberikan pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan Indonesia.  

Pendidikan juga pada intinya adalah upaya sadar yang diberikan oleh 

pendidik dalam rangka membawa peserta didik yang memiliki intelektual yang 

dicita-citakan. Berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini yakni kurikulum 2013 

mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas (SMA) bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan: (1) mengembangkan pemahaman tentang berbagai 

macam gejala alam, konsep, dan prinsip sains yang bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (2) mengembangkan rasa ingin tahu, 



 
 

2 
 

sikap positif, dan kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, (3) 

meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan berpikir sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan (4) melakukan inkuiri 

ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak ilmiah 

serta berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa, hakikat fisika sebagai proses 

diperlukan untuk menciptakan pembelajaran yang empirik dan faktual, dan proses 

diwujudkan dengan melaksanakan pembelajaran yang melatih keterampilan 

proses bagaimana cara produk sains ditemukan. 

Fisika merupakan bagian dari sains adalah pengetahuan yang telah disusun 

secara sistematik, terorganisir, didapatkan melalui observasi dan eksperimentasi 

serta bermanfaat bagi manusia. Mengacu kepada pengertian ini, jelas bahwa fisika 

harus diawali dengan melakukan observasi dan eksperimentasi, yang berarti 

sangat mengutamakan proses tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan 

sehingga peserta didik mendapat pengalaman dalam proses belajarnya dimana hal 

itu akan terus diingat dan melekat dalam dirinya. Fisika yang merupakan bagian 

dari sains adalah suatu proses penelusuran, umumnya merupakan suatu pandangan 

yang menghubungkan gambaran sains yang berkaitan erat dengan kegiatan 

laboratorium beserta perangkatnya. Meskipun pada kenyataannya dapat dilakukan 

dengan alat dan bahan yang lebih sederhana yang dapat ditemukan dengan mudah 

oleh peserta didik itu sendiri, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar fisika peserta didik.  
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Hasil belajar fisika disini adalah hasil belajar yang dinilai dari aspek 

kognitif peserta didik, yaitu diperoleh melalui tes setelah proses pembelajaran 

dilakukan, apakah dalam bentuk ulangan atau pemberian kuis. Dalam proses 

mencapai hasil belajar fisika yang maksimal, proses pembelajaran yang dilakukan 

juga harus baik dan berkesan bagi peserta didik agar peserta didik dapat 

mengingat dan memahami betul apa yang telah dipelajarinya. Artinya, lagi-lagi 

bahwa pembelajaran dengan mengalami sendiri proses belajar dari awal sampai 

akhir sangat efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar fisika peserta 

didik, karena hal tersebut akan menciptakan pengalaman tersendiri bagi peserta 

didik. Bukan hanya sekedar belajar pada apa yang telah disediakan oleh buku 

paket, tapi juga RPP yang dibuat harus dapat mengarahkan siswa untuk 

menciptakan pengalamannya sendiri. 

Dalam proses penelitian yang dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi ke sekolah yang bersangkutan yaitu MAN 1 Buton Tengah untuk 

mengetahui secara jelas bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi terkhusus 

pada mata pelajaran fisika. Peneliti menelusuri rekam jejak hasil belajar fisika 

peserta didik dengan melihat langsung hasil belajar di setiap kelas dan juga 

mewawancarai guru yang bersangkutan untuk mengetahui masalah apa dan 

bagaimana proses belajar yang dihadapi guru tersebut. Ternyata pada umunya 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa hasil belajar fisika di MAN 1 

Buton Tengah cukup rendah. Hal ini dibuktikan dengan daftar nilai ulangan fisika 

peserta didik yang rata-rata berada di bawah standar. Dimana penyebab utamanya 

setelah mewawancarai beberapa peserta didik adalah karena peserta didik kurang 
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memahami dan cepat melupakan apa yang telah dipelajari dalam proses 

pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan guru juga 

terkesan monoton dan peran guru masih sangat dominan. Dimana guru belum 

terlihat mengembangkan model pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga nanti peserta didik dapat 

mengingat dengan baik apa yang telah dipelajarinya. Selain itu, peserta didik juga 

kurang aktif untuk terlibat dalam proses pembelajaran, peserta didik hanya 

sekedar menyimak dan menjawab apa yang disampaikan oleh guru, peserta didik 

tidak diberikan ruang untuk mencari tahu lebih dalam atau bahkan 

mengkonsepkan secara mandiri apa yang telah dipelajarinya. Oleh karena itu, 

banyak peserta didik yang tidak dapat memahami apalagi sampai mengingat 

materi yang disampaikan guru secara optimal, hal tersebut ujungnya berdampak 

pada hasil belajar fisika peserta didik yang berada di bawah standar. 

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa di MAN 1 Buton Tengah di 

butuhkan hal baru yang dapat menggiring peserta didik agar dalam proses 

pembelajarannya dapat menemukan pengalamannya sendiri. Sesuai apa yang telah 

dijelaskan di atas bahwa pembelajaran berdasarkan pengalaman dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya hasil belajar fisika, karena 

peserta didik akan mengingat secara jelas pengalaman belajar yang dilakukannya 

sendiri dengan baik. 

Untuk itu, diperlukan model pembelajaran yang menggiring peserta didik 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran dengan memiliki pengalamannya 
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sendiri, salah satunya adalah dengan menggunakan model Experiental Learning. 

Model pembelajaran ini dikembangkan untuk membangun semua aspek 

kemampuan peserta didik baik dibidang kognitif, afektif, dan psikomotorik, 

dimana peserta didik didorong untuk mengalami sendiri rangkaian proses yang 

membawa mereka pada meningkatnya pengetahuan mereka, dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional dimana guru yang aktif memberikan ceramah 

sepanjang jam pelajaran sehingga peserta didik jenuh dan tidak mengembangkan 

keterampilan berfikirnya. Tentunya dengan menerapkan model pembelajaran ini, 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik di MAN 1 Buton 

Tengah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti termotivasi meneliti tentang “Penerapan Model Experiental Learning 

Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas XI MIA MAN 1 Buton 

Tengah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang diangkat adalah: 

1. Seberapa besar hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 

Buton Tengah sebelum diajar dengan model Experiental Learning. 

2. Seberapa besar hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 

Buton Tengah setelah diajar dengan model Experiental Learning. 
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3. Apakah terdapat peningkatan yang berarti terhadap hasil belajar fisika 

kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan model 

Experiental Learning. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubugan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 

MAN 1 Buton Tengah sebelum diajar dengan model Experiental Learning. 

2. Untuk mengetahui besarnya hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 

MAN 1 Buton Tengah setelah diajarkan dengan model Experiental 

Learning. 

3. Untuk menganalisa peningkatan hasil belajar fisika kelas XI MIA MAN 1 

Buton Tengah setelah diajarkan dengan model Experiental Learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Guru, yaitu untuk memberikan gambaran tentang  penerapan model 

Experiental Learning di MAN 1 Buton Tengah. 

2. Sekolah, yaitu untuk memberikan informasi tentang penerapan model 

Experiental Learning sebagai salah satu pembelajaran inovatif yang dapat 

diaplikasikan dalam pembelajaran secara umum.  
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3. Pengembang ilmu pendidikan, yaitu memberikan masukan tentang sejauh 

mana penerapan model Experiental Learning sebagai salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. 

4. Peserta didik, diharapkan mampu menggali sedalam-dalamnya 

pengetahuan peserta didik terhadap materi yang diajarkan dan dapat 

meningkatkan hasil belajar fisika. 

5. Peneliti, yaitu dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuannya 

dalam hal mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran fisika dan akan 

menjadi pengalaman berharga dan memperluas wawasan dan pengetahuan 

serta sebagai wahana melatih diri untuk menuangkan ide-ide terhadap 

permasalahan yang ada secara ilmiah dan sistematis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori 

1. Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia. 

Menurut Suyono dan Hariyanto (2016:9) belajar merupakan sebuah aktivitas atau 

suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan  keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap, dan mengkokohkan  kepribadian.  

Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2015:14) belajar merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan  perubahan  dalam dirinya  melalui  

pelatihan-pelatihan  atau pengalaman-pengalaman. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan Wahab (2016:17) bahwa belajar adalah sebagai suatu aktivitas yang 

ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

Menurut Sagala (2014:12) bahwa belajar merupakan komponen ilmu 

pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang 

bersifat ekspilisit maupun implisit (tersembunyi). Sedangkan menurut Siregar dan 

Nara (2017:1) belajar adalah sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam 

kandungan) hingga liang lahat. 

Berdasarkan dari pendapat tentang belajar di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah sebuah proses yang terjadi pada manusia dari yang awalnya 

tidak tahu kemudian menjadi tahu. 
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2. Hasil Belajar Fisika 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan 

merupakan perubahan perilaku yang direncanakan dapat dicapai melalui kegiatan 

belajar mengajar. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dari kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar diukur untuk mengetahui 

pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil belajar harus sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

Hasil Belajar merupakan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan tersebut tergantung 

pada yang dipelajari oleh siswa. Jika peserta didik mempelajari pengetahuan 

tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa 

penguasaan konsep.  

Penilaian hasil belajar mengisyaratkan hasil belajar sebagai program atau 

objek yang menjadi sasaran penelitian. Hasil belajar sebagai objek penilaian pada 

hakikatnya menilai penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan instruksional. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang diterima peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Menurut Mahananingtyas (2017:195) Bloom 

membagi hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu:  

1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

2) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap 

3) Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan 

bertindak 
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Dalam ranah kognitif pengkategoriannya dibagi lagi menjadi beberapa 

aspek (tingkatan), yang pertama adalah aspek pengetahuan atau biasa disebut C1, 

aspek ini mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi 

yang telah dipelajari mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang 

memerlukan kedalaman berpikir. Aspek kedua adalah pemahaman (C2), yaitu 

mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan 

dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, 

memahami dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. 

Ketiga adalah penerapan (C3), yaitu untuk menerapkan materi yang telah 

dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam 

kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Keempat adalah analisis (C4), yaitu 

menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, 

mengidentifikasi motif atau penyebab dan membuat kesimpulan serta materi 

pendukung kesimpulan tersebut. Kelima adalah sintesis (C5), yaitu menjelaskan 

mengenai data atau informasi yang didapat. Dengan kata lain, aspek sintesis 

meliputi kemampuan menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat 

membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Dan terakhir adalah evaluasi 

(C6), yaitu kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta 

pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. 

Sementara dalam ranah afektif pengkategoriannya dibagi juga dalam 

beberapa tingkatan, yang pertama adalah penerimaan (A1), yaitu Mengacu kepada 

kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga 

kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. 
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Kedua adalah responsif (A2), hal ini akan terlihat ketika peserta didik menjadi 

terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Ketiga adalah menghargai (A3), yaitu 

mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri peserta didik terhadap 

sesuatu, seperti penerimaan, penolakan atau tidak menyatakan pendapat. Keempat 

adalah organisasi (A4), tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai, sikap 

yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai 

internalnya sendiri, dan menyelesaikan konflik yang timbul diantaranya. Dan 

kelima adalah karakterisasi (A5), acuan domain ini adalah karakter seseorang dan 

daya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang 

ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah 

berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. 

Kemudian pada ranah psikomotorik, pengkategoriannya dibagi juga dalam 

beberapa tingkatan, yang pertama adalah peniruan (P1), dimana peserta didik 

dapat mengamati suatu gerakan kemudian mulai melakukan respons dengan yang 

diamati berupa gerakan meniru, bentuk peniruan belum spesifik dan tidak 

sempurna. Kedua adalah manipulasi (P2), yaitu kemampuan peserta didik untuk 

meniru sesuatu tanpa melihat contoh. Ketiga adalah ketepatan gerakan (P3), 

merupakan keterampilan peserta didik melakukan sesuatu tanpa adanya kesalahan. 

Keempat adalah artikulasi (P4), merupakan tahap lanjutan dari ketepatan gerakan 

dimana pada tahap ini peserta didik melakukan dengan lebih stabil dan sempurna. 

Dan kelima adalah naturalisasi (P5), ini adalah tahapan tertinggi dimana peserta 

didik melakukan sesuatu secara spontan atau tanpa berpikir sesuai urutannya lagi. 
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Itulah penjabaran dari ketiga aspek yang diungkapkan oleh Bloom dalam 

penilaian hasil belajar. Manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat 

dididik dan diubah perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Belajar mengusahakan perubahan perilaku dalam domain-domain 

tersebut sehingga hasil belajar merupakan perubahan perilaku dalam domain 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Dari hal tersebut Purwanto (2014:54) menjelaskan bahwa  

Dalam domain kognitif diklasifikasikan menandai kemampuan hafalan, 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Dalam domain 
efektif hasil belajar meliputi level penerimaan, partisipasi, penilaian, 
organisasi, dan karakterisasi. Sedang domain psikomotorik terdiri dari 
level: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa gerakan 
kompleks dan kreativitas.  
 
Tetapi dalam penelitian ini hanya aspek kognitif saja yang akan digunakan 

dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Alasannya adalah karena hanya sedikit 

waktu saja yang diberikan untuk melakukan penelitian yaitu sekitar dua bulan, 

sementara untuk menilai hasil belajar dalam aspek afektif dan psikomotorik 

dibutuhkan waktu minimal satu semester untuk mengukurnya, juga pada 

kebutuhan peneliti hanya untuk mengukur pada aspek kognitif saja. 

Dalam penelitian ini juga, penilaian hasil belajar pada aspek kognitif juga 

hanya sampai pada tingkatan analisis (C4) karena penelitian disesuaikan dengan 

kondisi sekolah dimana akan sulit melihat adanya perubahan jika diterapkan 

sampai pada tingkatan evaluasi (C6). 

Untuk itu diperlukan penilaian hasil belajar dalam proses mengetahui 

perubahan yang terjadi pada peserta didik. Penilaian hasil belajar menurut Siregar 

dan Nara (2017:144) Segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan 
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informasi mengenai unjuk kerja (performance) peserta didik atau seberapa jauh 

peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya adalah pengertian fisika. Fisika merupakan suatu cabang ilmu 

Pengetahuan Alam yang sangat mendasar agar peserta didik dapat memahami 

gejala gejala alam yang terjadi di sekitarnya melalui serangkaian proses yang 

dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya 

terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting 

berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal, oleh karena itu 

diharapkan peserta didik dapat menguasai konsep-konsep fisika dan menerapkan 

metode ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. 

Oleh karena itu, berdasarkan pada apa yang telah dibahas mengenai hasil 

belajar dan fisika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar fisika 

adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan peserta didik dalam menguasai 

materi, memahami konsep, memecahkan masalah dalam pembelajaran fisika. 

Dengan mempelajari fisika  peserta didik diharapkan mampu menerapkan 

konsep-konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menunjukkan tingkat 

kepahaman terhadap suatu materi maka peserta didik dapat dikatakan berhasil 

dalam proses pembelajaran dengan melihat hasil belajarnya. 

3. Model Pembelajaran 

Salah satu aspek penting dalam kegiatan belajar dan mengajar adalah 

model pembelajaran yang dipakai oleh seorang guru. Pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan memberikan 
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kontribusi yang penting bagi keberhasilan sebuah kegiatan pengajaran dan 

pendidikan. Model pembelajaran yang dipilih tersebut hendaknya mengandung 

unsur-unsur yang terdiri dari unsur–unsur afektif, kognitif, dan konasi. Unsur–

unsur tersebut akan membentuk pemahaman yang integral dalam diri peserta didik 

terhadap materi-materi yang diajarkan. 

Menurut Rusman (2016: 133) Model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain. 

Sedangkan oleh Shoimin (2014: 23) bahwa: 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 
prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 
untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 
bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 
aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu pola yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan sebagai 

pegangan guru yang menggambarkan semua proses pembelajaran dari awal 

sampai akhir pembelajaran. 

4. Model Experiental Learning 

a. Konsep dasar  

Experiential Learning Theory (ELT), yang kemudian menjadi dasar 

model experential learning, menurut Baharuddin dan Wahyuni (2015:223) 

adalah “Metode yang menekankan pada sebuah model pembelajaran yang 

holistik dalam proses belajar. Dalam experiential learning, pengalaman 
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mempunyai peran sentral dalam proses belajar”. Penekanan inilah yang 

membedakan ELT dari teori-teori belajar lainnya. Istilah “experiential” disini 

untuk membedakan antara teori belajar kognitif yang cenderung menekankan 

kognisi lebih daripada afektif, dan teori belajar behavior yang menghilangkan 

peran pengalaman subjektif dalam proses belajar. 

Teori tersebut mendefinisikan belajar sebagai proses dimana 

pengetahuan diciptakan melalui transfomasi pengalaman (experience). 

Pengetahuan disini merupakan hasil perpaduan antara memahami dan 

mentransformasi pengalaman. Experiential learning juga dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan untuk mencapai sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara 

terus menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keefektifan dari hasil 

belajar peserta didik itu sendiri. 

b. Tujuan Model Experiental Learning 

Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2015:224) tujuan dari model ini 

adalah untuk memengaruhi peserta didik dengan tiga cara, yaitu 1) mengubah 

struktur kognitif peserta didik, 2) mengubah sikap peserta didik, dan 3) 

memperluas keterampilan-keterampilan peserta didik yang telah ada. 

Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan memengaruhi secara 

keseluruhan, tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu diantaranya tidak 

ada, maka kedua lainnya tidak efektif. Experiential learning menekankan pada 

keinginan kuat dari dalam diri peserta didik untuk berhasil dalam belajarnya. 

Hal ini didasarkan pula pada tujuan yang ingin dicapai dan metode belajar yang 

dipilih. Keinginan untuk berhasil tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab 
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peserta didik terhadap perilaku belajarnya dan mereka akan merasa dapat 

mengontrol perilaku tersebut.  

Model experiential learning memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengalami keberhasilan dengan memberikan kebebasan peserta didik 

untuk memutuskan pengalaman apa yang menjadi fokus mereka dalam proses 

belajarnya, keterampilan-keterampilan apa yang ingin mereka kembangkan dan 

bagaimana cara mereka membuat konsep dari pengalaman yang mereka alami. 

Hal ini berbeda dengan pendekatan belajar tradisional dimana peserta didik 

menjadi pendengar pasif dan hanya guru yang mengendalikan proses belajar 

tanpa melibatkan peserta didik. 

Selanjutnya menurut Silberman (2014:266) mengatakan bahwa: 

Ada sembilan ide tentang cara menggunakan cerita untuk meningkatkan 
pembelajaran ekperiential yaitu: jawablah pertanyaan dengan cerita, 
munculkan cerita dari kelompok, gunakan metafora atau analogi, 
berceritalah untuk mengubah energi kelompok, sampaikan cerita 
dengan suara dan bahasa tubuh anda, tegaskan dan transformasikan 
emosi dengan cerita, sampaikan cerita untuk mengubah sudut pandang 
orang-orang, gunakan cerita orang-orang untuk membangun permainan 
peran sambil berjalan dan gunakan lelucon atau penyimpangan. 

c. Prosedur Experential Learning 

Menurut Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2015:225) “prosedur 

pembelajaran dalam experiential learning terdiri dari empat tahapan, yaitu 

tahap pengalamanan nyata, tahap observasi refleksi, tahap konseptualisasi, dan 

tahap implementasi.” Keempat tahap tersebut kemudian digambarkan dalam 

bentuk lingkaran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Siklus experential learning 

Pada tahapan di atas, proses belajar dimulai dari pengalaman peserta 

didik yang konkret, pengalaman konkret merupakan peristiwa atau proses 

pembelajaran secara langsung yang dialami oleh peserta didik sebelum 

memiliki konsep atau teori yang terkait dengan pengalaman tersebut, dimana 

pengalaman tersebut kemudian direfleksikan secara individu. Dalam proses 

refleksi peserta didik akan berusaha memahami apa yang terjadi atau apa 

yang dialaminya.  

Dalam konteks pembelajaran di kelas, peserta didik melakukan 

refleksi dengan bantuan seorang guru melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan kepada peserta didik berkaitan dengan pengalaman yang diberikan. 

Refleksi ini menjadi dasar proses konseptualisasi atau proses pemahaman 

prinsip-prinsip yang mendasari pengalaman yang dialami serta perkiraan 

kemungkinan aplikasinya dalam situasi atau konteks yang lain (baru). Proses 

implementasi merupakan situasi dan konteks yang memungkinkan penerapan 

konsep yang sudah dikuasai. Kemungkinan belajar melalui pengalaman-

pengalaman nyata kemudian direfleksikan dengan mengkaji ulang apa yang 

telah dilakukannya tersebut. Pengalaman yang telah direfleksikan kemudian 
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diatur kembali sehingga membentuk pengertian-pengertian baru atau konsep-

konsep abstrak yang akan menjadi petunjuk bagi terciptanya pengalaman atau 

perilaku-perilaku baru. Proses pengalaman dan refleksi dikategorikan sebagai 

proses penemuan (finding out), sedangkan proses konseptualisasi dan 

implementasi dikategorikan dalam proses penerapan (taking action). 

Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2015:226) agar proses 

pembelajaran efektif, seorang peserta didik harus memiliki 4 kemampuan. 

Tabel 2.1 Kemampuan peserta didik dalam proses belajar dengan model 

experiential learning 

Kemampuan Uraian Pengutamaan 

Concrete 

Experience (CE) 

Peserta didik melibatkan diri 

sepenuhnya dalam pengalaman 

baru 

Feeling 

(perasaan) 

Reflection 

Observation (RO) 

Peserta didik mengobservasi dan 

merefleksi atau memikirkan 

pengalaman dari berbagai segi 

Watching 

(Mengamati) 

Abstract 

Conceptualization 

(AC) 

Peserta didik menciptakan konsep-

konsep yang mengintegrasikan 

observasinya menjadi teori yang 

sehat 

Thingking 

(berpikir) 

Active 

Experimentation 

(AE) 

Peserta didik menggunakan teori 

untuk memecahkan masalah-

masalah dan mengambil keputusan. 

Doing (Berbuat) 

 

 



 
 

19 
 

Pada proses belajar model experiental ini terdapat dua dimensi. 

Pertama, pengalaman langsung yang konkret (CE) pada satu pihak dan 

konseptualisasi abstrak (AC) pada pihak lain. Kedua, ekperimen aktif (AE) 

pada satu pihak dan observasi reflektif (RO) pada pihak lain. Individu selalu 

mencari kemampuan belajar tertentu dalam situasi tertentu. Jadi, individu 

dapat beralih dari pelaku (AE) menjadi pengamat (RO) dan dari keterlibatan 

langsung (CE) menjadi analisis abstrak (AC).  

Menurut Suyono dan Hariyanto (2016:155) bahwa experiential 

learning merupakan model pembelajaran yang sangat memerhatikan 

perbedaan atau keunikan yang dimiliki oleh peserta didik. Seorang peserta 

didik mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dengan peserta didik lain.  

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa masing-

masing peserta didik juga mungkin memiliki gaya belajar yang unik dan 

berbeda dengan yang lainnya. Hal yang harus diperhatikan dalam model 

pembelajaran experiental learning adalah sebagai berikut: 

1) Guru merumuskan secara seksama suatu rencana pengalaman belajar 

yang bersifat terbuka (open minded) yang memiliki hasil-hasil 

tertentu. 

2) Guru harus bisa memberikan rangsangan dan motivasi. 

3) Peserta didik dapat bekerja secara individual atau bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil/keseluruhan kelompok di dalam belajar 

berdasarkan pengalaman. 
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4) Para peserta didik ditempatkan pada situasi-situasi nyata, maksudnya 

peserta didik mampu memecahkan masalah dan bukan dalam situsi 

pengganti. Contohnya : Di dalam kelompok kecil, peserta didik 

membuat mobil-mobilan dengan menggunakan potongan-potongan 

kayu, bukan menceritakan cara membuat mobil-mobilan. 

5) Peserta didik aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia, 

membuat keputusan sendiri, menerima kosekuensi berdasarkan 

keputusan tersebut. 

6) Keseluruhan kelas menceritakan kembali tentang apa yang dialami 

sehubungan dengan mata pelajaran tersebut untuk memperluas 

pengalaman belajar dan pemahaman peserta didik dalam 

melaksanakan pertemuan yang nantinya akan membahas bermacam-

macam pengalaman tersebut. 

Selain beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model 

pembelajaran experiental learning di atas, guru juga harus memperhatikan 

metode belajar melalui pengalaman ini, yaitu meliputi tiga hal di bawah ini. 

1) Strategi belajar melalui pengalaman berpusat pada peserta did ik dan 

berorientasi pada aktivitas.  

2) Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses 

belajar, dan hasil belajar. 

3) Guru dapat menggunakan strategi ini dengan baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 
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B. Kerangka Pikir 

Latar belakang penelitian ini yaitu, kurang efektifnya proses pembelajaran 

yang dilakukan, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik pada mata 

pelajaran fisika kurang memadai. Hal tersebut terjadi karena penyajian  materi kurang 

bermakna, guru hanya memberikan pengajaran menggunakan metode ceramah yang 

hanya berfokus pada guru itu sendiri, tanpa melibatkan peserta didik untuk melakukan 

dan memperoleh pengetahuannya sendiri sehingga dapat memperoleh pengalaman 

belajar yang berkesan dan selalu teringat oleh peserta didik. 

Untuk itu, diperlukan sebuah model pembelajaran yang lebih 

memberdayakan peserta didik, yakni sebuah model pembelajaran yang tidak 

mengharuskan peserta didik menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah pembelajaran 

yang mendorong peserta didik  menemukan dan memahami makna dari apa yang 

ditemukan oleh peserta didik itu sendiri dari pengalaman belajarnya yakni model 

experiental learning. Upaya yang dianggap relevan oleh peneliti mengenai 

permasalahan di atas yaitu dengan menerapkan model experential learning agar 

peserta didik menjadi lebih aktif serta membangun semua aspek kemampuan baik 

dibidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik sehingga tercipta suasana belajar 

mengajar yang menyenangkan dan peserta didik mampu mengaitkan materi yang 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman yang sudah ada 

dalam memecahkan persoalan fisika. Dengan demikian hasil belajar dari peserta 

didik diharapkan dapat meningkat setelah diterapkan model experiental learning. 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori yang dibahas sebelumnya bahwa peserta didik di 

kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan model experiental 

learning maka akan terdapat peningkatan hasil belajar yang berarti. 

 

 

Peserta Didik di Man 1 Buton Tengah 

Rendahnya Hasil Belajar 
Fisika Peserta Didik 

Diberikan perlakuan 
untuk mengatasinya 

Model experiental learning (pembelajaran 
berbasis pengalaman) 

Pengalaman 
Nyata 

Refleksi 
Observasi 

Implementasi Konseptualisasi 

Hasil Belajar Fisika Peserta Didik 
Diharapkan Meningkat 

Gambar 2.2 Alur Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

D. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Pre-Experimental Designs (pra 

eksperimen). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian bertempat di MAN 1 Buton Tengah. 

3. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu one-Group Pretest-Posttest Design, 

dimana menurut Sugiyono (2017:74) dengan pola sebagai berikut 

 

O1 X O2 

 

Keterangan : 

O1 =  Tes hasil belajar peserta didik sebelum diajar menggunakan 
model pembelajaran Experiental learning (pre-test). 

O2 =  Tes hasil belajar peserta didik setelah diajar menggunakan 
model Experiental learning (post-test). 

X  =  Perlakuan dengan penerapan model Experiental learning 
(pembelajaran berbasis pengalaman). 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI MIA 

MAN 1 Buton Tengah tahun ajaran 2019/2020 terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 

peserta didik 56 orang. 

2. Sampel penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling 

dimana peneliti memilih berdasarkan tujuan penelitian. Sehingga terpilih kelas XI 

MIA 1 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 28 peserta didik. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

independent (bebas) dan variabel dependent (terikat), dimana kedua variabel 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Variabel independent (bebas) adalah Model Experiential learning adalah 

model yang memberi penekanan agar peserta didik dapat menemukan dan 

mendapatkan pengalamannya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Variabel dependent (terikat) adalah hasil belajar fisika peserta yaitu skor total 

yang diperoleh peserta didik secara keseluruhan pada materi pelajaran fisika 

setelah proses pembelajaran melalui tes hasil belajar fisika, dengan 

mencakup: mengetahui (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), dan 

menganalisis (C4).  

 



 
 

25 
 

G.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap yakni: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir.  

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

persiapan sebagai berikut: 

a. Berkonsultasi dengan kepala MAN 1 Buton Tengah dan guru bidang studi 

fisika untuk meminta izin melaksanakan penelitian. 

b. Menentukan materi yang akan dijadikan sebagai materi penelitian. 

c. Menyusun instrumen penelitian berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), bahan ajar, lembar kerja peserta didik (LKPD), dan tes hasil belajar 

fisika. 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah tes hasil belajar fisika. Tes yang menekankan pada ranah kognitif yang 

meliputi: mengetahui (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), dan 

menganalisis (C4). Bentuk instrumen tes dalam penelitian ini adalah multiple 

choice test (pilihan ganda), dimana jawaban pada masing-masing item berupa 

lima alternatif pilihan dengan satu jawaban tepat. Jika benar mendapat skor 1 

dan jika salah mendapat skor 0. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

yaitu:  

1) Tahap Pertama. Menyusun 40 item tes hasil belajar fisika peserta didik 

dalam bentuk multiple choice test (pilihan ganda), RPP, Bahan ajar, dan 

LKPD. 
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2) Tahap kedua. Instrumen yang telah disusun dikonsultasikan ke dosen 

pembimbing,  kemudian dilakukan validasi instrumen oleh tim validator 

yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Gregory. Uji 

Gregory merupakan pengujian instrumen yang dilakukan oleh ahli yang 

berfungsi untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu instrumen. 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

𝑉𝑐 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

Dengan bantuan tabel tabulasi silang 2 × 2 seperti di bawah ini 

Tabel 3.1 Tabel Tabulasi 2 x 2 

 
Validator 1 

Lemah 
(1-2) 

Kuat 
 (3-4) 

Validator 2 

Lemah 
(1-2) 

A B 

Kuat 
 (3-4) 

C D 

(Retnawati, 2016: 97-98) 

dengan : 

𝑉𝑐 = Validasi Contruck 
𝐴 = Kedua ahli tidak setuju 
𝐵 = Ahli I setuju, Ahli II tidak setuju 
𝐶 = Ahli I tidak setuju, Ahli II setuju 
𝐷 = Kedua ahli setuju 

 
Kriteria validasi isi:  

 
0,80 – 1,00 : Validitas isi sangat tinggi 
0,60 – 0,79  : Validitas isi tinggi 
0,40 – 0,59 : Validitas isi sedang 
0,20 – 0,39  : Validitas isi rendah 
0,00 – 0,19  : Validitas isi sangat rendah 
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Setelah uji Gregory maka instrumen diuji cobakan pada kelas uji coba 

(kelas non sampel) lalu instrumen dianalisis untuk menggunakan uji 

validitas item, taraf kesukaran soal dan reliabilitas. 

a) Untuk menguji validitas butir tes menurut Ananda dan Fadhli (2018: 

114) dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor butir 

dengan skor total instrumen dengan menggunakan rumus: 

  𝑟𝑏𝑖𝑠 (𝑖) =
𝑋𝑖̅̅ ̅−𝑋𝑡̅̅ ̅

𝑆𝑡
√

𝑃𝑖

𝑞𝑖
 

dengan : 

𝑟𝑏𝑖𝑠 (𝑖)= Koefesien korelasi biserial antara skor butir soal nomor   i 
dengan skor total 

𝑋�̅�    = Rerata skor total responden yang menjawab benar pada 
butir soal i 

𝑋𝑡
̅̅ ̅ = Rerata skor total seluruh responden 
St = Standar deviasi dari skor total 
𝑃𝑖 = Proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor i 
𝑞𝑖 = Proporsi peserta didik yang menjawab salah (1 –pi) 
 

Valid tidaknya item ke-i ditunjukkan dengan membandingkan nilai 

𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 (𝑖) (i) dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan  = 0,05 dengan 

kriteria sebagai berikut: 

- Jika nilai 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 (𝑖) ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 item dinyatakana valid 

- Jika nilai 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠 (𝑖) < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 item dinyatakana invalid 

 
Item yang memenuhi kriteria dan mempunyai validitas tes yang tinggi 

selanjutnya digunakan dalam penelitian untuk tes hasil belajar fisika pada 

kelas eksperimen 

b) Taraf Kesukaran Soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau tidak terlalu sukar. Adapun bilangan yang menunjukkan 
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sukar atau mudahnya sesuatu soal disebut difficult index (indeks 

kesukaran). Dalam istilah evaluasi, Winarni (2018:137) mengungkapkan 

indeks kesukaran ini diberi symbol P singkatan dari kata “proporsi”. 

Adapun rumus untuk mencari P adalah: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆 
dengan: 

P = Indeks kesukaran 
B       = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan  

 benar 
JS      = Jumlah seluruh peserta didik 
 

Adapun kriteria tingkat kesukaran soal sebagai berikut: 
1) 0,00   –  0,30   = Sukar 
2) 0,31   –  0,70   = Sedang 
3) 0,71   –  1,00   = Mudah  

 
c) Reliabilitas. Menurut Ananda dan Fadhli (2018: 146-147) Untuk 

mengetahui konsistensi instrumen yang digunakan, maka harus 

ditentukan reliabilitasnya. Untuk perhitungan reliabilitasnya tes, maka 

digunakan rumus Kuder dan Richardson (KR-20) yang dirumuskan: 

𝑟𝑖𝑖=

𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2

] 

dengan: 
rii = Koefisien reliabilitas 
k = Banyaknya butir 
p = Proporsi jawaban benar 
q = Proporsi jawaban salah 
𝑆𝑡

2      = Variansi total 
∑ 𝑝𝑞  = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 
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Tabel 3.2 Kriteria Reliabilitas 
Rentang Nilai Kategori 
   0,000 - 0,200 Sangat rendah 
> 0,200 - 0,400 Rendah 
> 0,400 - 0,600 Sedang 
> 0,600 - 0,800 Cukup tinggi 
> 0,800 - 1,000 Tinggi 

(Kasmadi & Sunariah, 2013: 77) 

3) Tahap terakhir. Isntrumen  kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kualitas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Instrumen 

yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. Dari hasil 

uji coba tersebut maka dapat diketahui validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran soal. Hasil uji coba intrumen secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Instrumen 
Validitas Reliabilitas Taraf Kesukaran Soal 

Soal Valid Soal Drop Nilai Kriteria Kriteria 
Jumlah 
Soal 

25 15 0,871 
Sangat 
Tinggi 

Mudah  4 
Sedang 36 
Sukar - 

Sumber: Data Hasil Pengolahan (2019) 

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa dari 40 soal tes uji coba terdapat 25 

item soal yang valid dan 15 item soal drop. Soal memiliki indeks 

kesukaran item yang dikategorikan 36 soal sedang dan 4 soal Mudah. 

Berdasarkan hasil tersebut, dengan demikian dari 40 soal uji coba hanya 

25 soal yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Memilih satu kelas diantara kelas yang ada dengan menggunakan teknik 

purpossive sampling sebagai sampel penelitian. 
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b. Memberikan pre-test kepada sampel penelitian sebelum diberikan perlakuan. 

c. Mengajar di kelas yang dijadikan sampel penelitian yaitu dengan menggunakan 

model experiental learning.  

d. Memberikan post-test kepada sampel penelitian setelah diajar dengan model 

experiental learning. 

3. Tahap akhir 

Setelah seluruh kegiatan pengajaran dilaksanakan dan diperoleh hasil tes 

hasil belajar fisika peserta didik, maka dilakukan analisis untuk melihat adanya 

peningkatan hasil belajar fisika peserta didik setelah diterapkan model experiental 

learning.  

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yang digunakan adalah penyajian data berupa nilai rata-

rata dan standar deviasi. Analisis ini dimaksudkan untuk menyajikan atau 

mengungkapkan hasil belajar fisika peserta didik dengan mengelompokkan dalam 

kriteria ketuntasan yang digunakan di MAN 1 Buton Tengah. 

a. Rata-rata (mean) 

Rumus untuk mean (x̅) menurut Purwanto (2016:201) adalah: 

    𝑥̅ =
∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
   

dengan: 
�̅� = Skor rata-rata 

   𝑓𝑖𝑥𝑖 = Jumlah skor total peserta didik 
   𝑓𝑖 = Jumlah peserta didik 
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b. Standar Deviasi  

Rumus untuk standar deviasi (s) menurut Darwis (2018:331) adalah: 

 𝑠 = √∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 −

(∑𝑓𝑖𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑛−1
   

dengan: 
S = Standar deviasi  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖 = Jumlah skor total peserta didik 
n = Banyaknya peserta didik 
 

c. Kategori Hasil Belajar  

Kategori skor hasil belajar fisika diperoleh berdasarkan skor ideal 

yang dicapai menggunakan skala lima dimana menurut Riduwan (2003:41) 

yaitu seperti pada tabel 3.3 berikut: 

         Tabel 3.4 Kategori Skor Hasil Belajar Fisika 
Interval Skor Kategorisasi 
  0   –    20 Sangat Rendah 
21   –    40 Rendah 
41   –    60 Cukup  
61   –    80  Tinggi 
81   –  100  Sangat Tinggi 

Riduwan (2003: 41)   

Karena adanya keperluan penelitian, maka dilakukanlah adaptasi 

kategori skor hasil belajar fisika peserta didik yang dapat dilihat pada tabel 

kategori skor hasil belajar fisika peserta didik rujukan berikut: 

Tabel 3.5 Kategori Skor Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Rujukan  
Interval Skor Kategorisasi 
  0   –    5 Sangat Rendah 
  6   –  10 Rendah 
11   –  15 Cukup  
16   –  20 Tinggi 
21   –  25 Sangat Tinggi 

  Sumber: Data Hasil Pengolahan (2019) 
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2. Analisis Inferensial 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dari responden berdistribusi normal atau tidak. Menurut Sudjana (2005:273) uji 

normalitas yang dilakukan menggunakan chi-kuadrat (χ2), dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=  ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

dengan: 

𝜒2 = Chi-Kuadrat 
k = Banyaknya kelas interval 
𝑂𝑖 = Frekuensi yang diobservasi 
𝐸𝑖 = Frekuensi harapan 
 

Kriteria pengujian adalah  2hitung ≤  2tabel dengan dk = (k – 3) pada taraf 

signifikan   = 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. 

b. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t adalah teknik 

analisa statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

peningkatan antara data sebelum dan  data setelah perlakuan dari satu kelompok 

sampel. Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho =  Tidak terdapat peningkatan hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 

MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan menerapkan model 

experiental learning. 
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Ha =   Terdapat peningkatan hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 

1 Buton Tengah setelah diajar dengan menerapkan model experiental 

learning. 

Hipotesis statistik: 

𝐻𝑜 ∶  𝜇1  ≤  𝜇2  

𝐻𝑎 ∶  𝜇1  >  𝜇2  

dengan: 

𝜇1    = Skor rata-rata populasi tes posttest 
𝜇2    = Skor rata-rata populasi tes pretest 
 

Bila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum 

dan setelah perlakuan, maka digunakan t-test  sampel related dimana menurut 

Hanief dan Himawanto (2017: 111) dengan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 ( 𝑠1

√ 𝑛1

) ( 𝑠2

√𝑛2

)

 

dengan: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = Besar nilai hitung t-test  sampel related  
𝑋1
̅̅  ̅ = Skor rata-rata sampel setelah perlakuan 
𝑋2
̅̅ ̅ = Skor rata-rata sampel sebelum perlakuan 
𝑠1  = Simpangan baku setelah perlakuan 
𝑠2 = Simpangan baku sebelum perlakuan 
𝑛1  = Jumlah sampel setelah perlakuan 
𝑛2  = Jumlah sampel sebelum perlakuan 
𝑟    = Korelasi X1 dan X2 

 

       𝑟 =
𝑛 (∑ 𝑋1 𝑋2)−(∑ 𝑋1)(∑ 𝑋2)

√{𝑛 ∑ 𝑋1
2 −(∑ 𝑋1)2} {𝑛 ∑ 𝑋2

2 −(∑ 𝑋2)2} 
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Dengan kriteria pengujiannya yaitu, apabila thitung > ttabel  maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, sebaliknya jika thitung ≤  ttabel  maka Ha ditolak dan Ho diterima dengan dk 

= (n – 2) pada taraf signifikan   = 0,05. 

3. Analisis  Uji N-Gain  

Untuk mengetahui besarnya peningkatan hasil belajar fisika peserta didik 

maka digunakan nilai rata-rata gain yang dinormalisasikan. Gain dinormalisasikan 

merupakan perbandingan antara skor gain pretest-posttest kelas terhadap gain 

maksimum yang mungkin diperoleh, yang menggunakan faktor Haake dimana 

menurut Arifin (2016:32) berikut: 

g =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡− 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑛 – 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

dengan: 

g   = Gain 
Sposttest = Skor terakhir  
Spretest = Skor awal 
Smax  = Skor ideal dari tes awal dan akhir  

Dengan kriteria interpertasi indeks gain yang dikemukakan oleh Arifin 

(2016: 32), yaitu:  

1) Jika g  ≥  0,7, maka indeks gain tinggi; 

2) Jika 0,7 ≥  g  ≥  0,3, maka indeks gain sedang; 

3) Jika g < 0,3, maka indeks gain rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi lapangan 

untuk memperoleh data melalui pemberian tes sebelum dan setelah dilakukan 

suatu perlakuan pada kelas penelitian. Variabel yang diteliti adalah Hasil Belajar 

Fisika, dengan materi Fluida Statis pada peserta didik kelas XI MIA 1 MAN 1 

Buton Tengah tahun ajaran 2019/2020. 

1. Analisis Deskriptif 

Adapun gambaran hasil tes belajar fisika peserta didik sebelum diajar 

dengan menerapkan model experiental learning dan setelah diajar dengan model 

experiental learning yaitu dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4.1 Statistik Skor Tes Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Sebelum dan 
Setelah Diajar Dengan Model experiental learning pada Peserta didik 
Kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah 

Statistik Skor  Statistik 
Pre-test Post-test 

Jumlah sampel 28 28 
Skor tertinggi 14 22 
Skor terendah   3 11 

Skor ideal 25 25 
Rentang skor 11 11 
Skor rata-rata         8,00      15,64 
Standar deviasi        2,81        2,88 

Sumber: Data hasil pengolahan (2019) 

Dari Tabel 4.1 di atas peserta didik yang menjadi sampel penelitian (Kelas 

XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah) memiliki jumlah peserta didik sebanyak  28 

orang.  
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a. Hasil Penelitian Data Pre-test 

Dilihat dari skor tertinggi dari tes hasil belajar fisika peserta didik pada 

pre-test dicapai sebesar 14 dan skor terendah yang dicapai peserta didik sebesar 3 

dari skor ideal 25, dan  skor rata-rata peserta didik sebesar 8,00 dengan standar 

deviasi 2,81. Jika skor tes hasil belajar peserta didik kelas Kelas XI MIA 1 MAN 

1 Buton Tengah dianalisis menggunakan persentase pada distribusi frekuensi, 

maka dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Tes Hasil Belajar Fisika 
Peserta Didik Kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah pada saat Pre-
Test 

                

 

 

 

Sumber: Data hasil pengolahan (2019) 

 
Data distribusi frekuensi pretest pada Tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa 

frekuensi tertinggi yaitu berada pada rentang skor 7-8 dan 9-10 dengan masing-

masing berjumlah 7 peserta didik. Sementara frekuensi terendah yaitu berada pada 

rentang skor 13-14 dengan jumlah 2 peserta didik atau 7,1 %. Data distribusi 

frekuensi pretest pada Tabel 4.2 di atas dapat juga disajikan dalam diagram batang 

sebagai berikut:  

 

 

 

Skor Frekuensi Persentase 
13-140 2   7,1 

11-120 3 10,7 
9-10 7 25,0 

7-  8 7 25,0 
5-  6 6 21,4 
3-  4 2 10,7  
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Gambar 4.1 Diagram Distribusi Frekuensi dan Persentasi Skor Tes Hasil Belajar 
Fisika Peserta Didik Kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah pada 
saat Pre-Test 

Berdasarkan diagram distribusi frekuensi pre-test di atas, maka dapat 

dilihat bahwa untuk skor hasil tes belajar fisika pada interval skor 7-8 dan 9-10 

mempunyai frekuensi paling besar yaitu 7. Sedangkan frekuensi paling kecil 

berada pada rentang atau interval skor 13-14 yaitu hanya terdapat 2 peserta didik. 

b. Hasil Penelitian Data Post-Test 

Adapun data yang diperoleh dari tes hasil belajar fisika peserta didik Kelas 

XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah setelah diajar menggunakan model experiental 

learning selama 6 kali pertemuan dengan materi Fluida Statis, maka dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 skor tertinggi dari hasil belajar Fisika peserta didik yaitu 22 dan 

skor terendah yang dicapai yaitu 11 dari skor ideal 25. Adapun Jumlah sampel 

pada Posttest sebanyak 28 orang dan standar deviasi yang diperoleh sebesar 2,88 

dengan skor  rata-rata 15,64. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes hasil belajar fisika peserta didik 

setelah diajar dengan model experiental learning adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3  Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Tes Hasil Belajar Fisika 
Peserta Didik Kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah pada saat 
Post-Test 

Skor Frekuensi Persentase 
21-22 3 10,7 
19-20 5 17,9 
17-18 7 25,0 
15-16 6 21,4 
13-14 4 14,3 
11-12 3 10,7 

Ʃ 28 100.00 
Sumber: Data hasil pengolahan (2019) 

Data distribusi frekuensi posttest pada Tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa 

frekuensi tertinggi yaitu berada pada rentang skor 17-18 dengan jumlah 7 peserta 

didik atau 25% dari sampel penelitian. Sementara frekuensi terendah yaitu berada 

pada rentang skor 11-12 dan 21-22 dengan masing-masing berjumlah 3 peserta 

didik atau 10,7% dari sampel penelitian. Data distribusi frekuensi post-test pada 

Tabel 4.3 dapat juga disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Distribusi Frekuensi dan Persentasi Skor Tes Hasil Belajar 
Fisika Peserta Didik Kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah pada 
Post-Test 
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Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.2 untuk skor hasil belajar fisika pada 

posttest. dapat dilihat bahwa frekuensi paling besar berada pada interval skor 17-

18 yaitu 7. Sedangkan untuk frekuensi paling rendah berada pada tiga interval 

skor yaitu interval 11-12 dan 21-22 yaitu masing- masing 2 responden. 

Jika distribusi interval skor tes hasil belajar fisika peserta didik 

dikategorisasikan menggunakan adaptasi skor tes hasil belajar fisika peserta didik 

berdasarkan tabel 3.4 dalam skala lima yaitu sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi, maka akan diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Interval Skor, Persentase dan Kategori Tes Hasil Belajar 

Fisika  Peserta Didik Pada  Pre-Test  dan Post-Test 

No 
Interval 

skor Kategori 
Pre-Test Post-Test 

Frekuensi 
Presentase 

% Frekuensi 
Presentase 

% 
1   0 –   5 Sangat Rendah 7 25,0      0  0 

2   6 – 10 Rendah  160 57,1      0  0 
3 11 – 15 Sedang  5 17,9    10   35,7 

4 16 – 20  Tinggi  0 0    15   53,6 

5 21 – 25  Sangat Tinggi 0 0      3   10,7 
Jumlah 280  100,00 28 100,0 

 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa pada pre-test dengan 

total sampel 28 peserta didik, frekuensi paling banyak yaitu terdapat pada rentang 

skor 6-10 yang berjumlah 16 peserta didik atau sekitar 57,1%, dimana skor ini 

berada pada kategori rendah. Sedangkan frekuensi paling kecil yaitu terdapat pada 

rentang skor 11-15 yang berjumlah 5 peserta didik atau sekitar 17,9%, dimana 

skor ini berada pada kategori sedang.  

Kemudian pada post-test dengan jumlah sampel yang sama yaitu 28 

peserta didik, frekuensi paling besar terdapat pada rentang skor 16-20 yang 
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berjumlah 15 peserta didik atau sekita 53,6% dari jumlah sampel, dimana skor ini 

berada pada kategori tinggi. Sedangkan frekuensi paling kecil yaitu terdapat pada 

rentang skor 21-25  yang berjumlah 3 peserta didik atau sekitar 10,7% dari total 

sampel, dimana skor ini berada pada kategori sangat tinggi. 

Data distribusi interval skor, dan kategori hasil belajar fisika peserta didik 

juga dapat disajikan dalam bentuk diagram seperti berikut : 

 

Gambar 4.3 Kategorisasi Skor Tes Hasil Belajar Fisika Peserta Didik dari Skor 

Pre-Test dan Pos-Test 

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.3 terlihat bahwa tingkat skor hasil 

belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 1 diperoleh data untuk pre-test dengan 

frekuensi 7 peserta didik (25,0 %) dimana skor hasil belajar fisika peserta didik 

berada pada kategori sangat rendah, frekuensi 16 peserta didik (57,1 %) skor hasil 

belajar fisika peserta didik berada pada kategori rendah dan frekuensi 5 peserta 

didik (17,9 %) skor hasil belajar fisika peserta didik berada pada kategori sedang. 

Persentase tertinggi untuk perolehan skor saat pre-test berada pada kategori 
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rendah, sehingga tingkat skor hasil belajar fisika peserta didik sebelum diterapkan 

model experiental learning berada pada kategori rendah.  

Sedangkan data untuk post-test dengan frekuensi 10 peserta didik (35,7 %) 

tingkat skor hasil belajar fisika peserta didik berada pada kategori Sedang, 

frekuensi 15 peserta didik (53,6 %) skor hasil belajar fisika peserta didik berada 

pada kategori tinggi dan frekuensi 3 peserta didik (10,7 %) skor hasil belajar 

fisika peserta didik berada pada kategori sangat tinggi. Persentase tertinggi untuk 

perolehan skor saat post-test berada pada kategori tinggi, sehingga tingkat skor 

hasil belajar fisika peserta didik setelah diterapkan model experiental learning 

berada pada kategori tinggi. 

2. Analisis Inferensial 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data pretest dan posttest 

pada variabel hasil belajar fisika peserta didik. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan uji Chi kuadrat, dimana jika nilai χ2 hitung < nilai χ2 tabel maka 

data tersebut berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 5%. Adapun perhitungan pengujian selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran D.2.1 (Halaman 147-150), sedangkan rangkuman hasil uji 

normalitas dari data pretest dan posttest  masing-masing dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar Fisika Peserta Didik 
Data χ2 hitung χ2 tabel Keterangan 

Pretest  1,4949 7,815 Normal 
Posttest  5,7534 7,815 Normal 

Sumber: Data Hasil Pengolahan (2019) 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa untuk setiap data diperoleh nilai 

χ2 hitung < nilai χ2 tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 

fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah berdistribusi normal.  

b. Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas, maka untuk menguji hipotesis yang ada 

digunakan uji-t. Uji t dalam penelitian ini menggunakan uji t sampel berkorelasi 

(berpasangan) disebut sampel related t test. Uji t ini dilakukan pada subjek yang 

diuji untuk situasi setelah proses atau subjek yang berpasangan ataupun serupa 

(sejenis). 

Dengan menggunakan analisis uji-t skor hasil belajar fisika peserta didik 

maka dapat dilihat dari Tabel berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis Skor Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Pada 
Pretest Dan Posttest 

Posttest Pretest 𝛂 thitung ttabel 

   𝑛1 = 28   𝑛1 = 28 

0,05 16,6485 1,701 
   𝑥1̅̅̅ = 15,64   𝑥2̅̅ ̅ =   8,00 

   𝑆1 =   2,88   𝑆2 =   2,81 

    r  =   0,6360    r  =   0,6360 

Sumber: Data Hasil Pengolahan (2019) 

Secara rinci hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada lampiran D.2.2 

(Halaman 151-153) Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh nilai thitung = 16,6485 

Sedangkan nilai ttabel untuk taraf signifikan α = 5% dan dk= n – 2 = 28 – 2 = 26 

adalah sebesar 1,701. Dengan demikian thitung > ttabel, maka Ha diterima dan Ho 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar fisika peserta didik setelah 
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diajar dengan model Experiental Learning lebih tinggi dibanding sebelum diajar 

dengan model Experiental Learning. Dengan demikian diketahui bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar fisika peserta didik Kelas XI MIA MAN 1 Buton 

Tengah setelah diajar dengan menerapkan model Experiental Learning. 

3. Analisis Uji N- Gain 

Untuk melihat kategori peningkatan hasil tes pemahaman konsep fisika 

peserta didik. Rata-rata gain ternormalisasi (N-Gain), berikut disajikan distribusi 

dan perolehan rata-rata N-Gain berdasarkan kriteria indeks gain 

𝑔 =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡− 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑛 – 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
  

 

𝑔 =
16,61−8,04

25−8,04
   

    =
8 ,57

16,96
= 0,51  

  

Dari hasil tersebut menunjukan bahwa indeks gain yang diperoleh peserta 

didik setelah diajar dengan model experiental learning adalah 0,51 atau berada 

pada kategori sedang. Distribusi perolehan gain dapat juga dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Perolehan Gain Peserta Didik 

Rentang Kategori Indeks Gain 

g < 0,3 Rendah 

0,51 0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g ≥ 0,7 Tinggi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan (2019) 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa peserta didik kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton 

Tengah tahun ajaran 2018/2019 sebelum dan setelah menerapkan model 

experiental learning memiliki indeks gain sebesar 0,51 yang merupakan kategori 

sedang. 

B. Pembahasan 

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton 

Tengah setelah diajar dengan model experiental learning. Penelitian ini juga 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya hasil belajar fisika peserta 

didik kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah sebelum dan sesudah diajar dengan 

model experiental learning, dan untuk mengetahui apakah ada peningkatan yang 

berarti terhadap hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton 

Tengah setelah diajar dengan model experiental learning.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil belajar fisika 

peserta didik dapat diperoleh dengan melakukan Pre-test dan Post-test, dari hasil 

Pre-test dan Post-test dengan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif untuk mengetahui hasil belajar fisika peserta didik sebelum dan setelah 

diterapkan model experiental learning, analisis inferensial untuk mengetahui 

apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak normal, dan uji N-

Gain untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan yang berarti terhadap hasil 

belajar fisika peserta didik setelah diterapkan model experiental learning pada 

peserta didik kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah. 
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Dari hasil analisis deskriptif diperoleh skor rata-rata hasil belajar fisika 

peserta didik sebelum diterapkan model experiental learning lebih rendah 

dibandingkan skor rata-rata hasil belajar fisika peserta didik setelah diterapkan 

model experiental learning. Untuk kategori skor hasil belajar fisika peserta didik 

dari analisis deskriptif yang diperoleh diketahui bahwa hasil belajar fisika peserta 

didik sebelum diterapkan model experiental learning berada pada kategori rendah 

dan hasil belajar fisika peserta didik setelah diterapkan model experiental learning 

berada pada kategori tinggi. hal ini menunjukan adanya peningkatan terhadap 

hasil belajar fisika.  

Dari hasil analisis inferensial diperoleh hasil uji normalitas pada pretest 

χ2hitung sebesar 1,4949 dengan χ2tabel sebesar 7,815. Dan pada posttest diperoleh 

χ2hitung sebesar 5,7534 dengan χ2tabel sebesar 7,815. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dilihat bahwa χ2 hitung < nilai χ2 tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah 

berdistribusi normal. Sementara pada pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung = 

16,6485 Sedangkan nilai ttabel untuk taraf signifikan α = 5% dan dk=26 adalah 

sebesar 1,701. Dengan demikian thitung > ttabel, berdasarkan hasil tersebut maka Ha 

diterima dan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar fisika 

peserta didik setelah diajar dengan model Experiental Learning lebih tinggi 

dibanding sebelum diajar dengan model Experiental Learning. Dengan demikian 

diketahui bahwa terdapat peningkatan yang berarti terhadap hasil belajar fisika 

peserta didik Kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan 

menerapkan model Experiental Learning 
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Setelah analisis inferensial dilakukan, selanjutnya dilakukan uji N-Gain 

yang mana diperoleh indeks peningkatan hasil belajar fisika peserta didik sebesar 

0,51 dimana apabila merujuk pada teori bahwa 0,51 berada dalam kategori 

sedang. Apabila dilihat secara individual dari total 28 peserta didik terdapat 3 

peserta didik atau (10,7%) yang memperoleh kategori tinggi, 24 peserta didik atau 

(85,7%) yang memperoleh kategori sedang dan 1 peserta didik atau (3,6%) yang 

memperoleh kategori rendah. Tetapi, walaupun demikian dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah 

mengalami peningkatan setelah diajar dengan menggunakan model experiental 

learning. 

Hasil penelitian ini tentunya didukung dan sesuai dengan hasil penelitian 

dan teori yang dikemukakan oleh Baharuddin dan Wahyuni (2015) bahwa model 

experiental learning dapat meningkatkan struktur kognitif peserta did ik, dimana 

dalam hasil penelitian ini yang mana setelah diterapkan model experiental 

learning, hasil belajar fisika peserta didik mengalami peningkatan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini sudah sesuai dengan teori-teori yang terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah 

sebelum diajar dengan menerapkan model experiental learning berada 

pada kategori rendah yang ditunjukkan oleh skor rata-rata yang diperoleh 

sebesar 8,00 dan standar deviasi 2,81. 

2. Hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah 

setelah diajar dengan menerapkan model experiental learning berada pada 

kategori tinggi yang ditunjukkan oleh skor rata-rata yang diperoleh sebesar 

15,64 dan standar deviasi 2,88. 

3. Terdapat peningkatan yang berarti terhadap hasil belajar fisika peserta 

didik yang kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah setelah diajar dengan 

menerapkan model experiental learning dengan indeks gain sebesar 0,51 

yang berada pada kategori sedang.  

 
B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

direkomendasikan baik untuk pendidik maupun peneliti selanjutnya, yaitu: 

1.  Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini 

dengan meneliti aspek-aspek hasil belajar fisika selanjutnya. 



 
 

48 
 

2. Karena adanya peningkatan hasil belajar dari penggunaan model 

experiental learning dalam kegiatan belajar mengajar maka disarankan 

kepada para pendidik hendaknya lebih mempertimbangkan penggunaan 

konsep ini dalam proses pembelajaran 

3. Kepada pendidik diharapkan mampu menerapkan berbagai metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik 

dalam memperoleh pengetahuan 
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LAMPIRAN 

 

A. INSTRUMEN PENELITIAN 

B. KISI-KISI INTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

C. UJI GREGORY, VALIDITAS, RELIABILITAS DAN TARAF 

KESUKARAN SOAL 

D. ANALISIS DESKRIPTIF DAN ANALISIS INFERENSIAL 

E. DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

F. DAFTAR TABEL STATISTIK 

G. DOKUMENTASI 

H. PERSURATAN 
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LAMPIRAN A: INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A.1 RPP 

A.2 BAHAN AJAR 

A.3 LKPD 
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LAMPIRAN A.1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Nama Sekolah  : MAN 1 Buton Tengah 

Mata Pelajaran  : Fisika 
Kelas/ Semester : XI/I (Satu) 
Alokasi Waktu : 8 x 45 Menit ( 4 x Pertemuan ) 
Topik   : Fluida Statis 

 

A. Kompetensi Inti  

KI 1          Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan  
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B.  Kompetensi Dasar dan Indikator 

2.1 

 

Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam 

jagad raya  melalui pengamatan fenomena alam fisis dan 

pengukurannya 

2.2 

 

 

Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; 

jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 

kritis;  kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-

hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan , 

melaporkan, dan berdiskusi 

2.3 Menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator : 

2.3.1 Mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan 

hidrostatis  

2.3.2 Merumuskan persamaan tekanan hidrostatis  

2.3.3 Mengidentifikasi prinsip Hukum Pascal 

2.3.4 Menerapkan Hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari 

2.3.5 Mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan Hukum 

Archimedes 

2.3.6 Menerapkan Hukum Archimedes dalam kehidupan sehari - 

hari 

2.3.7 Mengidentifikasi peristiwa yang berkaitan dengan tegangan 

permukaan dalam kehidupan sehari-hari 

2.3.8 Menjelaskan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari 

2.3.9 Mendiskripsikan konsep Viskositas 

2.4 Merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-

sifat fluida statis, berikut presentasi hasil dan makna fisisnya. 

Indikator : 

2.4.1 Melakukan percobaan untuk menganalisis Tekanan Hidrostatis 

2.4.2 Melakukan percobaan untuk menganalisis hukum Archimedes  
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C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik 

peserta didik mampu :  

1. Membangun kesadaran akan kebesaran Allah SWT. 

2. Mampu menunjukan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam 

menerapkan prinsip fluida statis dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatis  

4. Merumuskan persamaan tekanan hidrostatis 

5. Mengidentifikasi prinsip Hukum Pascal 

6. Menerapkan Hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari 

7. Mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan Hukum Archimedes 

8. Menerapkan Hukum Archimedes dalam kehidupan sehari – hari 

9. Mengidentifikasi peristiwa yang berkaitan dengan tegangan permukaan 

dalam kehidupan sehari-hari 

10. Menjelaskan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari 

11. Mendiskripsikan konsep Viskositas 

12. Melakukan percobaan berikut presentasinya. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Fluida Statis 

1. Hukum utama Hidrostatis 
2. Tekanan Hidrostatis 
3. Hukum Pascal 
4. Hukum Archimedes 
5. Meniskus dan Gejala kapilaritas 
6. Viskositas dan Hukum Stokes 

 
E. Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran  

Model Experiental Learning  
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Sintaks : Concrete Experience (Pengalaman 

Langsung), Reflection Observation 

(Mengamati), Abstract Conceptualitation 

(Mengkonsepkan), Active Experimentation 

(Melakukan). 

Pendekatan Scientific 

Metode - Ceramah 

- Tanya jawab 

- Diskusi  

- Eksperimen 

- Presentasi 

 

F. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media - LKPD 

- Laptop 

- LCD 

- Powerpoint 

- Video pembelajaran 

2. Alat - Gelas ukur 

- Gelas berpancur 

- Kubus materi 

- Benang 

- Plastisin 

- Neraca ohauss 

- Neraca pegas 

- Micrometer Secrup 

- Stopwatch 

- Minyak 

- Air 

- Air sumur 

- Pisau 

- Selotip 

- Mistar 

- 3 Buah botol air 

mineral 

 

3. Sumber Pembelajaran Giancoli, Douglas C. 2011. Fisika Edisi Kelima. 

Jakarta : Erlangga. 

Lasmi, Ni Ketut. 2013. Fisika untuk SMA/MA Kelas 
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XI. Jakarta : Erlangga. 

Bahan Ajar Fluida Statis  

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan I  ( 2 x 45 Menit ) dengan Model Experiental Learning   

a. Pendahuluan (Arahan guru  menyiapkan Peserta Didik untuk belajar) 

Sintaks Kegiatan Guru       Aktivitas Peserta Didik  Alokasi 
Waktu 

 
 

 

 

Menyiapkan peserta didik untuk belajar 

melalui  

▪ Pengkondisian  Peserta Didik agar : 

memberikan salam pada awal, 

menyiapkan kursi, meja dan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar  

▪ Memeriksa  kesiapan Peserta Didik 

untuk belajar 

▪ Mengecek kehadiran Peserta Didik 

 

Orientasi peserta didik kepada 

pengalamannya 

▪ Memberi motivasi belajar  secara 

kontekstual  dengan memberikan 

pertanyaan yang menarik minat 

belajar Peserta Didik, seperti: 

Mengapa semakin dalam kita 

menyelam di dalam air, terasa 

semakin sesak ketika bernafas? 

 

 

▪ Menjawab ucapan salam 

guru 

▪ Menyiapkan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar 

▪ Peserta didik menyebutkan 

temannya yang tidak hadir 

 

 

 

 

▪ Mendengarkan dengan 

antusias pertanyaan guru  

▪ Menjawab pertanyaan guru 

▪ Menanggapi jawaban teman 

 

10’ 
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(Apersepsi) 
▪ Mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

yang mengkaitkan  materi pelajaran 

dengan pengetahuan sebelumnya 

tentang gaya. 

Masih ingat apa apa saja besaran 

yang mempengaruhi besarnya 

tekanan? 

▪ Mendengarkan pertanyaan 

guru 

▪ Menjawab pertanyaan guru 

Mengorganisasikan  peserta didik 

untuk belajar 

▪ Menjelaskan tujuan pembelajaran  atau 

kompetensi  yang akan dicapai  yaitu 

agar Peserta Didik mampu : 

- Menjelaskan konsep utama tekanan 

hidrostatis 

▪ Mendengarkan penjelasan 

guru. 

▪ Peserta didik mencatat 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

b. Kegiatan Inti  

Sintaks Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

CE 

Membimbing penyelidikan kelompok 

untuk pengalaman yang nyata 

Mencoba 
▪ Guru membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok ( 4 orang) 

▪ Guru memberikan arahan terkait 

aturan aturan percobaan yang akan 

dilakukan. 

▪ Guru membimbing dan tidak 

mendemonstrasikan percobaan 

yang akan dilakukan agar peserta 

didik lebih masuk dalam 

Mencoba 
▪ Peserta didik bergabung 

dalam kelompoknya. 

▪ Perserta didik melakukan 

percobaan sesuai dengan 

LKPD I  (Tekanan 

Hidrostatis) 

▪ Peserta didik mendengarkan 

arahan guru dan mencatat 

hal – hal penting tentang 

aturan percobaan. 

70’ 
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pengalamannya sendiri 

RO 

Mengamati 

▪ Meminta peserta didik 

mengamati ketiga botol air 

mineral yang berisi air dengan 

keadaan botol dilubangi pada 

ketinggian yang berbeda-beda. 

Ternyata air memancar keluar 

dengan kekuatan pancaran 

yang berbeda dari ketiga botol 

tersebut. 

▪ Guru meminta peserta didik 

untuk memikirkan kembali 

secara serius percobaan yang 

dilakukan 

 

Menanya 

▪ Guru menstimulus peserta 

didik untuk mengajukan 

pertanyaan – pertanyaan 

mengenai percobaan yang 

telah dilakukan, kemudian 

guru mengarahkan untuk 

membaca teori tekanan 

hidrostatis berikut 

penjelasannya dalam buku 

paket 

▪ Guru mengarahkan peserta 

Mengamati 

▪ Perserta didik 

mengamati ketiga botol 

air mineral yang berisi 

air dengan keadaan 

botol dilubangi pada 

ketinggian yang 

berbeda-beda. Ternyata 

air memancar keluar 

dengan kekuatan 

pancaran yang berbeda 

dari ketiga botol 

tersebut. 

▪ Peserta didik 

memikirkan kenapa hal 

tersebut bisa terjadi 

Menanya 

▪ Peserta didik 

menanyakan hal – hal 

yang belum dipahami 

dari percobaan yang 

telah dilakuka. 

▪ Peserta didik membaca 

teori tekanan hidrostatis 

dalam buku paket 

▪ Peserta didik membuat 

hipotesis sementara 
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didik untuk membuat hipotesis 

sementara 

tentang pertanyaan yang 

diajukan 

AC 

 

 

  

Menalar 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk berdiskusi dan 

mengkonsepkan hasil percobaan 

dengan teori yang telah 

sebelumnya dibaca. 

▪ Guru membimbing kegiatan 

diskusi peserta didik  

▪ Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil diskusi 

dan mengaitkan dengan hipotesis 

yang telah disusun sebelumnya, 

sehingga muncul konsep baru dari 

peserta didik. 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk menuliskan formula tekanan 

hidrostatis berdasarkan konsep 

yang telah dibuat 

Menalar 

▪ Peserta didik mengaitkan 

hasil diskusi dengan 

hipotesis yang diajukan 

sebelumnya. 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil diskusi  

▪ Peserta didik membuat 

konsep yang beri 

berdasarkan pengalaman 

mereka tentang tekanan 

hidrostatis 

▪ Peserta didik menuliskan 

formula tekanan hidrostatis 

berdasarkan konsep yang 

telah dibuat. 

 
 

’  

 
 
 
 

AE 
 
  

Mengkomunikasikan 

▪ Guru memberikan satu soal 

pertanyaan dan mengarahkan 

peserta didik untuk 

menyelesaikannya menggunakan 

formula yang telah diperoleh dari 

konsep yang telah buat. 

▪ Guru membimbing peserta didik 

Mengkomunikasikan 

▪ Peserta didik menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

dengan formula yang telah 

didapatkan sebelumnya. 

▪ Peserta didik atau 

perwakilan kelompok 

mempresentasikan konsep 
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untuk mempresentasikan konsep 

dari hasil diskusi kelompok tentang 

tekanan hidrostatsis dan hukum 

pascal, dan jawaban atas soal 

pertanyaan yang diberikan. 

hasil diskusi didepan kelas 

dan jawaban atas soal 

pertanyaan yang telah 

diberikan. 

▪ Peserta Didik 

berargumentasi dalam 

diskusi. 

c. Kegiatan Penutup  

 Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menganalisis dan mengevaluasi 

pengalaman yang diperoleh 

▪ Guru memberikan konfirmasi dari 

hasil analisis peserta didik tentang 

materi fluida statis. 

▪ Guru membimbing Peserta Didik 

menyimpulkan   hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung  

▪ Guru memberikan tugas sebagai 

pengayaan materi  pembelajaran yang 

telah berlangsung  

▪ Menginformasikan rencana pem-

belajaran berikutnya tentang Hukum 

Hukum Archimedes 

▪ Peserta didik 

mendengarkan dan 

mencatat konfirmasi dari 

guru 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

▪ Peserta didik mendapat 

pengalamannhya sendiri 

mulai dari melakukan 

percobaan sehingga 

mendapatkan formula 

kemudian dapat menjawab 

soal yang diberikan 

10’ 

 

Pertemuan II ( 2 x 45 Menit ) dengan Model Experiental Learning  

Pendahuluan (Arahan guru  menyiapkan Peserta Didik untuk belajar) 

Sintaks Kegiatan Guru       Aktivitas Peserta Didik  
Alokasi 
Waktu 

 
 

 

Menyiapkan peserta didik untuk belajar 

melalui 

▪ Pengkondisian  Peserta Didik agar : 

 

 

▪ Menjawab ucapan salam 

10’ 
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 memberikan salam pada awal, 

menyiapkan kursi, meja dan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar  

▪ Memeriksa  kesiapan Peserta Didik 

untuk belajar 

▪ Mengecek kehadiran Peserta Didik 

 

Orientasi peserta didik kepada 

pengalamannya 

▪ Memberi motivasi belajar  secara 

kontekstual  dengan memberikan 

pertanyaan yang menarik minat 

belajar Peserta Didik, seperti: 

Mengapa mesin pencuci mobil dapat 

mengangkat mobil? 

guru 

▪ Menyiapkan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar 

▪ Peserta didik menyebutkan 

temannya yang tidak hadir 

 

 

 

 

▪ Mendengarkan dengan 

antusias pertanyaan guru  

▪ Menjawab pertanyaan guru 

▪ Menanggapi jawaban teman 

 

 

 

 

 

 

 

(Apersepsi) 
▪ Mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

yang mengkaitkan  materi pelajaran 

dengan pengetahuan sebelumnya 

tentang tekanan hidrostatis. 

Masih ingat apa apa saja besaran 

yang mempengaruhi besarnya 

tekanan? 

▪ Mendengarkan pertanyaan 

guru 

▪ Menjawab pertanyaan guru 
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Mengorganisasikan  peserta didik 

untuk belajar 

▪ Menjelaskan tujuan pembelajaran  atau 

kompetensi  yang akan dicapai  yaitu 

agar Peserta Didik mampu : 

- Menjelaskan konsep utama hukum 

Pascal dan terampil dalam 

percobaannya 

▪ Mendengarkan penjelasan 

guru. 

▪ Peserta didik mencatat 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

Kegiatan Inti  

Sintaks Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik 
Alokasi 
Waktu 

CE 

Membimbing penyelidikan kelompok 

untuk pengalaman yang nyata 

Mencoba 
▪ Guru membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok ( 4 orang) 

▪ Guru memberikan arahan terkait 

aturan aturan percobaan yang akan 

dilakukan. 

▪ Guru membimbing dan tidak 

mendemonstrasikan percobaan 

yang akan dilakukan agar peserta 

didik lebih masuk dalam 

pengalamannya sendiri 

Mencoba 
▪ Peserta didik bergabung 

dalam kelompoknya. 

▪ Perserta didik melakukan 

percobaan sesuai dengan 

LKPD II  (Hukum Pascal) 

▪ Peserta didik mendengarkan 

arahan guru dan mencatat 

hal – hal penting tentang 

aturan percobaan. 

70’ 
  

RO 

Mengamati 

▪ Meminta peserta didik 

mengamati kedua suntikan 

yang telah disambungkan 

dengan selang. 

▪ Guru meminta peserta didik 

untuk memikirkan kembali 

Mengamati 

▪ Perserta didik 

mengamati kedua 

suntikan yang telah 

disambungkan dengan 

selang. Ternyata ketika 

salah satu suntikan di 
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secara serius percobaan yang 

dilakukan 

 

Menanya 

▪ Guru menstimulus peserta 

didik untuk mengajukan 

pertanyaan – pertanyaan 

mengenai percobaan yang 

telah dilakukan, kemudian 

guru mengarahkan untuk 

membaca hukum pascal 

berikut penjelasannya dalam 

buku paket 

▪ Guru mengarahkan peserta 

didik untuk membuat hipotesis 

sementara 

berikan tekanan maka 

suntikan yang lain akan 

terangkat 

▪ Peserta didik 

memikirkan kenapa hal 

tersebut bisa terjadi 

Menanya 

▪ Peserta didik 

menanyakan hal – hal 

yang belum dipahami 

dari percobaan yang 

telah dilakuka. 

▪ Peserta didik membaca 

teori thukum 

pascaldalam buku paket 

▪ Peserta didik membuat 

hipotesis sementara 

tentang pertanyaan yang 

diajukan 

AC 

 

 

  

Menalar 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk berdiskusi dan 

mengkonsepkan hasil percobaan 

dengan teori yang telah 

sebelumnya dibaca. 

▪ Guru membimbing kegiatan 

diskusi peserta didik  

▪ Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil diskusi 

dan mengaitkan dengan hipotesis 

yang telah disusun sebelumnya, 

Menalar 

▪ Peserta didik mengaitkan 

hasil diskusi dengan 

hipotesis yang diajukan 

sebelumnya. 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil diskusi  

▪ Peserta didik membuat 

konsep yang beri 

berdasarkan pengalaman 

mereka tentang hukum 

pascal 

’  
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sehingga muncul konsep baru dari 

peserta didik. 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk menuliskan formula hukum 

pascal berdasarkan konsep yang 

telah dibuat 

▪ Peserta didik menuliskan 

formula hukum pascal 

berdasarkan konsep yang 

telah dibuat. 

 
 

 
 
 
 

AE 
 
  

Mengkomunikasikan 

▪ Guru memberikan satu soal 

pertanyaan dan mengarahkan 

peserta didik untuk 

menyelesaikannya menggunakan 

formula yang telah diperoleh dari 

konsep yang telah buat. 

▪ Guru membimbing peserta didik 

untuk mempresentasikan konsep 

dari hasil diskusi kelompok tentang 

hukum pascal, dan jawaban atas 

soal pertanyaan yang diberikan. 

Mengkomunikasikan 

▪ Peserta didik menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

dengan formula yang telah 

didapatkan sebelumnya. 

▪ Peserta didik atau 

perwakilan kelompok 

mempresentasikan konsep 

hasil diskusi didepan kelas 

dan jawaban atas soal 

pertanyaan yang telah 

diberikan. 

▪ Peserta Didik 

berargumentasi dalam 

diskusi. 

 

Kegiatan Penutup  

 Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menganalisis dan mengevaluasi 

pengalaman yang diperoleh 

▪ Guru memberikan konfirmasi dari 

hasil analisis peserta didik tentang 

materi fluida statis. 

▪ Guru membimbing Peserta Didik 

menyimpulkan   hasil pembelajaran 

▪ Peserta didik 

mendengarkan dan 

mencatat konfirmasi dari 

guru 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

10’ 
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yang telah berlangsung  

▪ Guru memberikan tugas sebagai 

pengayaan materi  pembelajaran yang 

telah berlangsung  

▪ Menginformasikan rencana pem-

belajaran berikutnya tentang Hukum 

Hukum Archimedes 

▪ Peserta didik mendapat 

pengalamannhya sendiri 

mulai dari melakukan 

percobaan sehingga 

mendapatkan formula 

kemudian dapat menjawab 

soal yang diberikan 

  

Pertemuan III (2 x 45 Menit) 

Pendahuluan  

Sintaks Kegiatan Guru       Aktivitas Peserta Didik  Alokasi 
Waktu 

 
 

 

 

Menyiapkan peserta didik untuk belajar 

melalui  

▪ pengkondisian  Peserta Didik agar : 

memberikan salam pada awal, 

menyiapkan kursi, meja dan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar  

▪ Memeriksa  kesiapan Peserta Didik 

untuk belajar 

▪ Mengecek kehadiran Peserta Didik 

▪ Menjawab ucapan salam 

guru 

▪ Menyiapkan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar 

▪ Peserta didik menyebutkan 

temannya yang tidak hadir 

 10’ 

 

 

 

 

 

Stimulation 

▪ Memberi motivasi belajar  secara 

kontekstual  dengan memberikan 

pertanyaan yang menarik minat 

belajar Peserta Didik, seperti: 

- Tahukah kenapa kapal selam dapat 

melayang dan tenggelam di air? 

▪ Mendengarkan dengan 

antusias pertanyaan guru  

▪ Menjawab pertanyaan guru 

▪ Menanggapi jawaban teman 
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 (Apersepsi) 
▪ Mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

yang mengkaitkan  materi pelajaran 

dengan pengetahuan sebelumnya 

tentang tekanan hidrostatis Menjelaskan 

tujuan pembelajaran  atau kompetensi  

yang akan dicapai  yaitu agar Peserta 

Didik mampu : 

▪ Merumuskan persamaan Hukum 

Archimedes melalui pengalaman dari 

percobaan yang dilakukan 

 

▪ Mendengarkan pertanyaan 

guru 

▪ Menjawab pertanyaan guru 

▪  Mendengarkan penjelasan 

guru. 

▪ Peserta didik mencatat 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

Kegiatan Inti  

Sintaks Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

AE 

Mencoba 
▪ Guru membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok (4 orang) 

▪ Guru membagikan lembar kerja 

Peserta Didik (LKPD III) tentang 

Hukum Archimedes 

▪ Guru membimbing kegiatan 

praktikum peserta didik tentang 

Hukum Archimedes 

Mencoba 
▪ Peserta didik bergabung 

dalam kelompoknya  

▪ Peserta didik membaca dan 

memahami LKPD III 

(Hukum Archimedes). 

▪ Peserta didik melakukan 

kegiatan praktikum dengan 

bimbingan guru. 

65’ 
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RO  

Mengamati 

▪ Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mengamati dan memikirkan kembali 

percobaan yang telah dilakukan 

Menanya 

▪ Guru menstimulus peserta didik untuk 

miengajukan pertanyaan – pertanyaan 

mengenai percobaan yang telah 

dilakukan. 

 

Mengamati 

▪ Peserta Didik 

mendengarkan 

penyampaian guru 

▪ Peserta didik mengamati 

dan memikirkan kembali 

percobaan yang telah 

dilakukan  

Menanya 

▪ Peserta didik menanyakan 

hal – hal yang belum 

dipahami dari penjelasan 

yang dilakukan guru. 

AC 

Menalar 

▪ Guru membimbing peserta didik 

mengkonsepkan hasil percobaan 

yang telah dilakukan. 

▪ Guru memberikan soal pertanyaan 

kepada peserta didik untuk 

diselesaikan dengan konsep yang 

telah dibuat sebelumnya. 

 

Menalar 

▪ Peserta didik membuat 

konsep terhadap hasil 

percobaan dan pengamatan 

yang telah dilakukan 

sebelumnya yang sesuai 

dengan teori. 

▪ Peserta didik menjawab 

soal pertanyaan dengan 

konsep yang telah dibuat 

sebelumnya 

 
 
 
 

AE 
 
  

Mengkomunikasikan 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk menjawab soal pertanyaan 

dengan benar berdasarkan konsep 

yg telah dibuat 

▪ Guru membimbing peserta didik 

 

Mengkomunikasikan 

▪ Peserta didik atau 

perwakilan kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi konsep 
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untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mengenai konsep tentang 

Hukum Archimedes dan soal 

pertanyaan yang diberikan. 

▪ Guru menanggapi dan memberi 

penguatan kepada hasil kerja 

kelompok yang dilakukan Peserta 

Didik secara menyeluruh 

▪ Guru memberikan konfirmasi 

mengenai materi atau konsep 

yang salah atau kurang tepat 

dan soal pertanyaan 

didepan kelas. 

▪ Peserta Didik 

berargumentasi dalam 

diskusi.Peserta Didik 

mendengarkan 

penguatan yang 

diberikan guru tentang 

Hukum Archimedes 

▪ Peserta Didik 

mencatat penjelasan 

yang diberikan guru  

Kegiatan Penutup  

 Kegiatan Guru          Aktivitas Peserta 
Didik  

Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menganalisis dan mengevaluasi 

pengalaman yang diperoleh 

▪ Guru membimbing peserta didik 

menyimpulkan   hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung. 

▪ Guru memberikan tugas sebagai 

pengayaan materi  pembelajaran yang 

telah berlangsung  

▪ Menginformasikan rencana pem-

belajaran berikutnya tentang tegangan 

permukaan, meniskus, dan kapilaritas 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

▪ Peserta didik 

mendengarkan penjelasan 

guru. 

 

15’ 

 

Pertemuan IV (2 x 45 Menit) 

a. Pendahuluan (Arahan guru  menyiapkan Peserta Didik untuk belajar) 

Sintaks Kegiatan Guru       Aktivitas Peserta Didik  Alokasi 
Waktu 
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Menyiapkan peserta didik untuk belajar 

melalui  

▪ pengkondisian  Peserta Didik agar : 

memberikan salam pada 

awal,menyiapkan kursi, meja dan 

peralatan belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar  

▪ Memeriksa  kesiapan Peserta Didik 

untuk belajar 

▪ Mengecek kehadiran Peserta Didik 

▪ Menjawab ucapan salam 

guru 

▪ Menyiapkan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar 

▪ Peserta didik menyebutkan 

temannya yang tidak hadir 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientasi peserta didik kepada masalah 

▪ Memberi motivasi belajar  secara 

kontekstual  dengan memberikan 

pertanyaan yang menarik minat 

belajar Peserta Didik, seperti: 

- Mengapa nyamuk dapat berjalan di 

atas air? 

▪ Mendengarkan dengan 

antusias pertanyaan guru  

▪ Menjawab pertanyaan guru 

▪ Menanggapi jawaban teman 

 

 (Apersepsi) 
▪ Mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

yang mengkaitkan  materi pelajaran 

dengan pengetahuan sebelumnya 

- Bagaimana gaya dapat 

mempengaruhi nyamuk yang 

berjalan di atas air? 

 

▪ Mendengarkan pertanyaan 

guru 

▪ Menjawab pertanyaan guru 

 

  

 

 

Mengorganisasikan  peserta didik 

untuk belajar 

▪ Menjelaskan tujuan pembelajaran  atau 

kompetensi  yang akan dicapai  yaitu 

agar Peserta Didik mampu : 

Menjelaskan konsep tegangan 

permukaan 

▪ Mendengarkan penjelasan 

guru. 

▪ Peserta didik mencatat 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 
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b. Kegiatan Inti  

Sintaks Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 

CE 
 
 
  

Pengalaman 

▪ Guru Menampilkan Video 

pembelajaran tentang tegangan 

permukaan 

▪ Memberikan pengamatan melalui 

powerpoint 

▪ Memperhatikan video dan 

slide powerpoint yang 

ditampilkan guru  

 

 
 

65’ 
  

RO 

Mengamati 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

mengamati dan memikirkan video 

pembelajaran yang telah ditonton 

sebelumnya 

Menanya 

▪ Guru menstimulus peserta didik 

untuk mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan mengenai video dan 

slide powerpoint yang telah 

ditampilkan. 

 

Mengamati 

▪ Peserta didik mengamati 

dan memikirkan video 

pembelajaran yang telah 

ditonton sebelumnya 

 

Menanya 

▪ Peserta didik menanyakan 

hal – hal yang belum 

dipahami dari video dan 

slide powerpoint yang 

ditampilkan oleh guru. 

 

 

 

 

 

AC 

 

Membimbing penyelidikan individual/ 

kelompok 

Mencoba 
▪ Guru membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok (4 orang) 

▪ Guru memberikan arahan terkait 

aturan diskusi yang akan 

dilakukan. bahwa peserta didik 

akan melakukan pengkonsepsian 

 
 
 
Mencoba 
▪ Peserta didik bergabung 

dalam kelompoknya  

▪ Peserta didik mendengarkan 

arahan guru dan mencatat 

hal – hal penting tentang 

aturan diskusi untuk mulai 

’  



 
 

72 
 

 

 

 

 

  

terhadap video yang telah ditonton 

dan pengamatan yang telah 

dilakukan secara sehat. 

Menalar 

▪ Guru membimbing kegiatan 

diskusi peserta didik  

▪ Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil diskusi 

dan melihat konsep yang telah 

dibuat oleh peserta didik. 

▪ Guru memberikan soal pertanyaan 

terkait materi untuk menguji 

konsep yang telah dibuat oleh 

peserta didik 

mengkonsepkan secara 

sehat pengalaman yang 

telah didapatkan 

sebelumnya yaitu dari video 

dan hasil pengamatan. 

Menalar 

▪ Peserta didik mengaitkan 

hasil konsepsi dengan teori 

yang telah dijelaskan 

sebelumnya 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

konsepsi 

▪ Peserta didik mulai 

mengerjakan soal. 

 
 
 

AE 
 
  

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Mengkomunikasikan 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk menjawab soal pertanyaan 

yang diberikan dengan 

menggunakan konsep yang telah 

dibuat sebelumnya. 

▪ Guru membimbing peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

konsepsi kelompok dan soal 

pertanyaan yang telah diberikan 

Mengkomunikasikan 

▪ Peserta didik menjawab 

soal pertanyaan sesuai 

dengan konsep yang telah 

dibuat  

▪ Peserta didik atau 

perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas. 

▪ Peserta Didik 

berargumentasi dalam 

diskusi. 

 

c. Kegiatan Penutup  

 Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik 
Alokasi 
Waktu 

 Menganalisis dan mengevaluasi proses ▪ Peserta didik 15’ 
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mendapatkan pengalaman 

▪ Guru memberikan konfirmasi dari 

hasil analisis peserta didik tentang 

materi fluida statis. 

▪ Guru membimbing Peserta Didik 

menyimpulkan   hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung  

▪ Guru memberikan tugas sebagai 

pengayaan materi  pembelajaran yang 

telah berlangsung  

▪ Menginformasikan rencana pem-

belajaran berikutnya tentang 

Viskositas 

mendengarkan dan 

mencatat konfirmasi dari 

guru. 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

▪ Mendengarkan penjelasan 

guru 

 
 

 

Pertemuan V (2 x 45 Menit) 

Pendahuluan (Arahan guru  menyiapkan Peserta Didik untuk belajar) 

Sintaks Kegiatan Guru       Aktivitas Peserta Didik  Alokasi 
Waktu 

 
 

 

 

Menyiapkan peserta didik untuk belajar 

melalui  

▪ pengkondisian  Peserta Didik agar : 

memberikan salam pada 

awal,menyiapkan kursi, meja dan 

peralatan belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar  

▪ Memeriksa  kesiapan Peserta Didik 

untuk belajar 

▪ Mengecek kehadiran Peserta Didik 

▪ Menjawab ucapan salam 

guru 

▪ Menyiapkan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar 

▪ Peserta didik menyebutkan 

temannya yang tidak hadir 

 

10’ 
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Orientasi peserta didik kepada masalah 

▪ Memberi motivasi belajar  secara 

kontekstual  dengan memberikan 

pertanyaan yang menarik minat 

belajar Peserta Didik, seperti: 

- Mengapa air dalam pipa kecil yang 

di masukkan ke dalam gelas akan 

lebih tinggi air yang didalam pipa?  

▪ Mendengarkan dengan 

antusias pertanyaan guru  

▪ Menjawab pertanyaan guru 

▪ Menanggapi jawaban teman 

 

 (Apersepsi) 
▪ Mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

yang mengkaitkan  materi pelajaran 

dengan pengetahuan sebelumnya 

- Bagaimana hubungan tegangan 

permukaan terhadap naiknya air 

didalam pipa kecil (pipa kapiler) 

 

▪ Mendengarkan pertanyaan 

guru 

▪ Menjawab pertanyaan guru 

 

  

 

 

Mengorganisasikan  peserta didik 

untuk belajar 

▪ Menjelaskan tujuan pembelajaran  atau 

kompetensi  yang akan dicapai  yaitu 

agar Peserta Didik mampu : 

Menerapkan gejala kapilaritas dan 

Meniskus dikehidupan sehari – hari. 

▪ Mendengarkan penjelasan 

guru. 

▪ Peserta didik mencatat 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

Kegiatan Inti  

Sintaks Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 

CE 
 
 
  

Pengalaman 

▪ Guru Menampilkan Video 

pembelajaran tentang 

pengaplikasian dari gejala pipa 

kapilaritas dan meniskus 

▪ Memberikan pengamatan melalui 

▪ Memperhatikan video dan 

slide powerpoint yang 

ditampilkan guru  

 

 
 

65’ 
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powerpoint 

RO 

Mengamati 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

mengamati dan memikirkan video 

pembelajaran yang telah ditonton 

sebelumnya 

Menanya 

▪ Guru menstimulus peserta didik 

untuk mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan mengenai video dan 

slide powerpoint yang telah 

ditampilkan. 

 

Mengamati 

▪ Peserta didik mengamati 

dan memikirkan video 

pembelajaran yang telah 

ditonton sebelumnya 

 

Menanya 

▪ Peserta didik menanyakan 

hal – hal yang belum 

dipahami dari video dan 

slide powerpoint yang 

ditampilkan oleh guru. 

 

 

 

 

 

AC 

 

 

 

 

 

  

Membimbing penyelidikan individual/ 

kelompok 

Mencoba 
▪ Guru membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok (4 orang) 

▪ Guru memberikan arahan terkait 

aturan diskusi yang akan 

dilakukan. bahwa peserta didik 

akan melakukan pengkonsepsian 

terhadap video yang telah ditonton 

dan pengamatan yang telah 

dilakukan secara sehat. 

Menalar 

▪ Guru membimbing kegiatan 

diskusi peserta didik  

▪ Guru membimbing peserta didik 

 
 
 
Mencoba 
▪ Peserta didik bergabung 

dalam kelompoknya  

▪ Peserta didik mendengarkan 

arahan guru dan mencatat 

hal – hal penting tentang 

aturan diskusi untuk mulai 

mengkonsepkan secara 

sehat pengalaman yang 

telah didapatkan 

sebelumnya yaitu dari video 

dan hasil pengamatan. 

Menalar 

▪ Peserta didik mengaitkan 

’  
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untuk menyimpulkan hasil diskusi 

dan melihat konsep yang telah 

dibuat oleh peserta didik. 

▪ Guru memberikan soal pertanyaan 

terkait materi untuk menguji 

konsep yang telah dibuat oleh 

peserta didik 

hasil konsepsi dengan teori 

yang telah dijelaskan 

sebelumnya 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

konsepsi 

▪ Peserta didik mulai 

mengerjakan soal. 

 
 
 

AE 
 
  

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Mengkomunikasikan 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk menjawab soal pertanyaan 

yang diberikan dengan 

menggunakan konsep yang telah 

dibuat sebelumnya. 

▪ Guru membimbing peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

konsepsi kelompok dan soal 

pertanyaan yang telah diberikan 

Mengkomunikasikan 

▪ Peserta didik menjawab 

soal pertanyaan sesuai 

dengan konsep yang telah 

dibuat  

▪ Peserta didik atau 

perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas. 

▪ Peserta Didik 

berargumentasi dalam 

diskusi. 

 

d. Kegiatan Penutup  

 Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

mendapatkan pengalaman 

▪ Guru memberikan konfirmasi dari 

hasil analisis peserta didik tentang 

materi fluida statis. 

▪ Guru membimbing Peserta Didik 

menyimpulkan   hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung  

▪ Peserta didik 

mendengarkan dan 

mencatat konfirmasi dari 

guru. 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

▪ Mendengarkan penjelasan 

15’ 
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▪ Guru memberikan tugas sebagai 

pengayaan materi  pembelajaran yang 

telah berlangsung  

▪ Menginformasikan rencana pem-

belajaran berikutnya tentang 

Viskositas 

guru 

 
 

 

Pertemuan VI (2 x 45 Menit) 

a. Pendahuluan (Arahan guru  menyiapkan Peserta Didik untuk belajar) 

Sintaks Kegiatan Guru       Aktivitas Peserta Didik  Alokasi 
Waktu 

 
 

 

 

Menyiapkan peserta didik untuk belajar 

melalui  

▪ pengkondisian  Peserta Didik agar : 

memberikan salam pada 

awal,menyiapkan kursi, meja dan 

peralatan belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar  

▪ Memeriksa  kesiapan Peserta Didik 

untuk belajar 

▪ Mengecek kehadiran Peserta Didik 

▪ Menjawab ucapan salam 

guru 

▪ Menyiapkan peralatan 

belajar 

▪ Berdoa sebelum belajar 

▪ Peserta didik menyebutkan 

temannya yang tidak hadir 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

Orientasi peserta didik kepada masalah 

▪ Memberi motivasi belajar  secara 

kontekstual  dengan memberikan 

pertanyaan yang menarik minat 

belajar Peserta Didik, seperti: 

- Mengapa kelereng yang dijatuhkan 

kedalam minya lebih lama 

mendarat dibandingkan kelereng 

yang dijatuhkan di dalam air?  

▪ Mendengarkan dengan 

antusias pertanyaan guru  

▪ Menjawab pertanyaan guru 

▪ Menanggapi jawaban teman 
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 (Apersepsi) 
▪ Mengajukan pertanyaan-pertanyaan  

yang mengkaitkan  materi pelajaran 

dengan pengetahuan sebelumnya 

- Apa yang menyebabkan timbulkan 

gaya gesekan dalam fluida? 

 

▪ Mendengarkan pertanyaan 

guru 

▪ Menjawab pertanyaan guru 

 

  

 

 

Mengorganisasikan  peserta didik 

untuk belajar 

▪ Menjelaskan tujuan pembelajaran  atau 

kompetensi  yang akan dicapai  yaitu 

agar Peserta Didik mampu : 

- Menjelaskan konsep viskositas, 

hukum stokes dikehidupan sehari – 

hari berdasarkan percobaan yang 

dilakukan. 

▪ Mendengarkan penjelasan 

guru. 

▪ Peserta didik mencatat 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

b. Kegiatan Inti  

Sintaks Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 

CE 

Melakukan 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk melakukan percobaan sesuai 

dengan LKPD yang telah diberikan 

▪ Guru menjelaskan secara singkat dan 

jelas mengenai percobaan yang akan 

dilakukan. 

Melakukan 

▪ Peserta didik Melakukan 

percobaan sesuai dengan 

LKPD IV (Viskositas) 

▪ Peserta didik sambil 

mengerjakan mendengarkan 

dengan baik penyampaian 

guru  

 
65’ 

  

RO 

 Mengamati kembali 

▪ Guru mengarahkan peserta didik 

untuk mengamati dan memikirkan 

kembali percobaan yang telah 

Mengamati kembali 

▪ Peserta didik mengamati 

dan memikirkan kembali 

percobaan yang telah 
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dilakukan agar mendapatkan 

pengalaman yang lebih kuat. 

dilakukan agar 

mendapatkan pengalaman 

yang lebih kuat 

 

Menanya 

▪ Guru menstimulus peserta didik 

untuk mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan mengenai percobaan 

yang telah dilakukan. 

Menanya 

▪ Peserta didik menanyakan 

hal – hal yang belum 

dipahami dari prercobaan 

yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk 

pengalaman yang lebih 

lagi 

 

 

AC  

Menalar 

▪ Guru membimbing kegiatan 

diskusi peserta didik untuk 

mengkonsepkan hasil percobaan 

dan pengamatan yang telah 

dilakukan. 

▪ Guru membimbing peserta didik 

untuk menyimpulkan konsep dari 

hasil diskusi danmemberikan soal 

pertanyaan untuk kemudian 

dijawab sesuai dengan konsep yang 

telah disimpulkan. 

Menalar 

▪ Peserta didik 

mengkonsepkan hasil 

percobaan dan pengamatan 

yang telah dilakukan secara 

sehat. 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil diskusi 

dan menjawab soal 

pertanyaan  

’  

 
 
 
 

AE 
 
  

Mengkomunikasikan 

▪ Guru Membimbing oeserta didik 

untuk menjawab soal pertanyaan 

dengan mengaplikasikan konsep 

yang telah disimpulkan 

sebelumnya 

▪ Guru membimbing peserta didik 

Mengkomunikasikan 

▪ Peserta didik setelah 

menjawab soal dengan 

konsep yang telah 

disimpulkan kemudian 

mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas. 
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untuk mempresentasikan konsep 

hasil diskusi dan soal pertanyaan 

yang telah diberikan  

▪ Peserta Didik 

berargumentasi dalam 

diskusi. 

c. Kegiatan Penutup  

 Kegiatan Guru Aktivitas Peserta Didik 
Alokasi 
Waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menganalisis dan mengevaluasi 

pengalaman yang diperoleh 

▪ Guru memberikan konfirmasi dari 

hasil analisis peserta didik tentang 

materi fluida statis (viskositas). 

▪ Guru membimbing Peserta Didik 

menyimpulkan   hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung  

▪ Guru memberikan tugas sebagai 

pengayaan materi  pembelajaran yang 

telah berlangsung  

▪ Menginformasikan rencana pem-

belajaran berikutnya tentang Fluida 

dinamis 

▪ Peserta didik 

mendengarkan dan 

mencatat konfirmasi dari 

guru 

▪ Peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

▪ Mendengarkan penjelasan 

guru 

 
 

15’ 

 

H. Instrumen Penilaian 

Teknik penilaian Instrumen Penilaian 

Tes Penilaian pengetahuan (Terlampir) 

- Pilihan Ganda 
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LAMPIRAN A.2 

BAHAN AJAR FISIKA KELAS XI 

MAN 1 BUTON TENGAH 

  

 

XI MIA 
 
Tekanan Hidrostatis, Hukum Pascal, 
Archimedes,  Mensiskus, Gejala 
Kapilaritas, dan Viskositas 
 
 
Muhammad Mulyadi Habirun 
Universitas Muhammadiyah Makassar 
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FLUIDA STATIS 

Fluida adalah zat yang bisa mengalir. Contohnya adalah zat cair dan zat 

gas. sedangkan statis artinya diam. berarti fluida statis mempelajari tentang sifat -

sifat fluida (zat alir) yang diam. Besaran-besaran yang terdapat dalam fluida statis 

dapat dilihat pada penejelasan berikut. 

o Massa jenis didefinisikan sebagai massa persatuan volume 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

o Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

1. Hukum Utama Hidrostatis 

Menyatakan bahwa “Tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang 

terletak pada bidang  mendatar di dalam sejenis zat cair yang dalam keadaan 

setimbang adalah sama.” Dimana bisa dituliskan dalam persamaan berikut : 

(Ph) di A  =  (Ph) di B  = (Ph) di C 

Hukum utama hidrostatika juga berlaku pula pada pipa U (Bejana 

berhubungan) yang diisi lebih dari satu macam zat cair yang tidak bercampur. 

Dimana hukum pokok hidrostatis yakni titik-titik pada kedalaman yang sama 

memiliki tekanan yang sama, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑷 = 𝑷𝟎 + 𝝆𝒉𝒈 

2. Tekanan Hidrostatis 

Zat cair / fuida dalam keadaan diam ( statis ) menghasilkan tekanan yang 

sama untuk semua titik-titik yang mempunyai kedalaman yang sama yang 

disebut tekanan hidrostatika. Tekanan tersebut timbul untuk mengimbangi 

berat fluida yang ada di atasnya yang dirumuskan sebagai berikut : 

Ph = 𝝆𝒈𝒉 

3. Hukum Pascal 

Hukum Pascal Hukum Pascal berbunyi “Tekanan yang diberikan pada 

suatu cairan pada bejana yang tertutup diteruskan kesetiap titik dalam fluida 
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dan ke dinding bejana”. Gejala tekanan zat cair tersebut pada awalnya diteliti 

oleh seorang ahli fisika bernama Blaise Pascal (1623-1662) sampai muncul 

hukum yang disebut dengan hukum pascal. 

Pada kehidupan sehari-hari penerapan dari hukum pascal sering digunakan 

pada seperti bidang otomotif, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, rem 

tangan hidrolik, alat pres hidrolik, tensimeter atau sfigmomanometer. Hukum 

pascal yaitu penerapakan dari suatu konsep tekanan dalam suatu zat cair. 

Apabila pernah melihat seorang montir yang mengunakan dongkrak hidrolik 

untuk mengangkat mobil maka itulah penerapan dari hukum pascal. 

Pernyataan hukum pascal dapat dijelaskan dengan meneliti perilaku zat 

cair didalam suatu bejana berhubungan. Jika pada pengisap I diberi gaya tekan 

F1 maka tekanan yang didapat akan diteruskan ke pengisap II dengan sama 

besar, sehingga berlaku: 

P1 =P2 

Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut : 

2

2

1

1

A

F

A

F
=  atau 

2

1

2

1

A

A

F

F
= atau 

2

2

1

2
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=

r

r

F

F
 

 

4. Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes berbunyi jika suatu benda dicelupkan dalam zat cair 

maka benda tersebut akan mendapat tekanan keatas yang sama besarnya 

dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. 

auA wwF −=  dan  

bffA gVF =  

A. Penerapan Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes dapat menjelaskan mengapa suatu benda yang 
tercelup di air dapat melayang, mengapung, dan tenggelam. Penerapan hukum 
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Archimedes ini diantaranya adalah perancangan kapal laut, bangunan lepas 
pantai (offshore), hingga kapal selam. Selain gaya apung, hukum Archimedes 
juga dipakai untuk menentukan massa jenis suatu benda padat, serta diterapkan 
pada stabilitas hidrostatik kapal yang mengapung di permukaan air. 

Hukum Archimedes diterapkan pada kapal selam. Kapal selam merupakan 
kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar dapat menyelam, 
melayang dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, 
kapal selam menambahkan massa atau  mengurangi massanya dengan cara 
memasukkan air atau mengeluarkan air. Agar dapat menyelam, kapal selam 
memasukkan air sehingga massa kapal bertambah besar, begitu pula sebaliknya 
jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan. Prinsip kapal selam 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

5. Meniskus 

Gejala meniskus adalah kelengkungan permukaan suatu zat cair di dalam 

tabung. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk antara permukaan zat cair 

dengan permukaan dinding pada titik percentuhan zat cair dengan dinding. 

Meniskus cekung adalah meniskus yang terjadi jika sudut kontak yang 

terbentuk < 900 dan meniskus cembung adalah meniskus yang terjadi jika sudut 

kontak yang terbentuk > 900 

 

6. Gejala Kapilaritas 

https://www.studiobelajar.com/tekanan-hidrostatis/
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Gejala kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. 

Kapilaritas dipengaruhi gaya adhesi dan kohesi, jika gaya adhesi > kohesi 

maka air akan naik dalam pipa kapiler, tetapi jika kohesi > adhesi maka raksa 

akan turun dalam pipa kapiler. 

gr
y



 cos2
=  

Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler disebabkan oleh 
adanya tegangan permukaan (γ) yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair 
dengan pipa. 

Mengapa permukaan zat cair bisa naik atau turun dalam permukaan pipa 
kapiler? Gambar diatas menunjukkan zat cair yang mengalami meniskus 
cekung. Tegangan permukaan menarik pipa ke arah bawah karena tidak 
seimbang oleh gaya tegangan permukaan yang lain. Sesuai dengan hukum III 
Newton tentang aksi reaski, pipa akan melakukan gaya yang sama besar pada 
zat cair, tetapi dalam arah berlawanan. Gaya inilah yang menyebabkan zat cair 
naik. Zat cair berhenti naik ketika berat zat cair dalam kolam yang naik sama 
dengan gaya ke atas yang dikerjakan pada zat cair. 

w = F 

Jika massa jenis zat cair adalah ρ, tegangan permukaan γ, sudut kontak  θ, 

kenaikan zat cair setinggi h, dan jari-jari pipa kapiler adalah r, maka berat zat 
cair yang naik dapat ditentukan melalui persamaan berikut. 

w = m g 
w = ρ V g 

w = ρ π r2 h g 

Komponen gaya vertikal yang menarik zat cair sehingga naik setinggi h adalah: 

F  =(γ cos θ) (2 π r) = F = 2π r γ cos θ 

Jika nilai F kita ganti dengan ρ π r2 h g,  maka persamaannya menjadi 
seperti berikut. 

 

http://fisikazone.com/gejala-kapilaritas/rumus-gejala-kapilaritas/
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7. Viskositas dan Hukum Stokes 

Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar 

kecilnya gesekan di dalam fluida. Sedangkan Besarnya gaya gesek fluida 

disebut gaya stokes  

B. Hukum Stokes – Berbunyi : ”Jika sebuah bola bergerak dalam 

suatu fluida yang diam maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam 

bentuk gaya gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu 

sendiri”.  

C. Gaya gesek antara suatu permukaan benda padat yang bergerak 

dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini 

kepada fluida. Hambatan gerak di dalam fluida disebabkan gaya gesek antara 

bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida di 

sebelahnya. Gaya gesek tersebut sebanding dengan koefisien viskositas (η) 

fluida. 

D. Menurut Stokes, gaya gesek yaitu : 

Fs = 6 π r η v 

Persamaan di tersebut dikenal dengan hukum Stokes. Penentuan η dengan 
memakai hukum Stokes bis dilakukan dengan percobaan kelereng jatuh. 
Sewaktu kelereng dijatuhkan dalam bejana kaca yang berisi cairan yang 
hendak ditentukan koefisien viskositasnya, kecepatan kelereng semakin lama 
akan semakin cepat. 

Sesuai pada hukum Stokes, makin cepat gerakannya, maka makin besar 
gaya geseknya. Hal ini yang menyebabkan gaya berat kelereng tepat setimbang 
dengan gaya gesek dan kelereng jatuh dengan kecepatan tetap sebesar v hingga 
berlaku persama 
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LAMPIRAN A.3 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) I 

 

Mata pelajaran  : FISIKA 

Kelas /Semester  : XI/1 

Topik   : Tekanan Hidrostatis 

Alokasi Waktu  : 2 x 15 menit 

A. Kompetensi dasar 
2.3 Menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. 

2.4 Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 
fluida statik, berikut presentasi  hasil percobaan dan pemanfaatannya 

B. Pengantar materi 
Zat dialam ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu zat padat, zat cair 

dan gas. Zat cair dan gas memiliki kesamaan sifat, yaitu dapat mengalir. 
Suatu zat yang mempunyai kemampuan untuk mengalir dinamakan fluida, 
sehingga zat cair dan gas termasuk fluida. 

Fluida yang berada dalam suatu wadah memiliki berat akibat pengaruh 
gravitasi bumi. Berat fluida menimbulkan tekanan pada setiap bidang 
permukaan yang bersinggungan dengannya. Besarnya tekanan bergantung 
pada besarnya gaya dan luas bidang tempat gaya bekerja.  

Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu 
bidang tiap satuan luas bidang tersebut. berdasarkan definisi tersebut maka 
tekanan dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

Dengan: 
p : tekanan (N/m2) atau Pascal (Pa) 
F : Gaya (N) 
A : luas bidang tekan (m2) 

 

Tekanan zat cair dalam keadaan diam disebut tekanan hidrostatis. 
Misalnya, sebuah gelas dengan luas penampang A berisi air yang massanya m 
dengan ketinggian h diukur dari dasar gelas. Apabila air tersebut berada 
dalam keadaan diam, maka besarnya tekanan hidrostatis didasar gelas dapat 
dirumuskan sebagai berikut. 
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Dengan: 
𝜌 : massa jenis zat cair (kg/m3) 
g : percepatan gravitasi bumi 

(m/s2)   
h : kedalaman zat cair diukur dari 

permukaannya ke titik yang 
diberi tekanan (m) 

p : tekanan hidrostatis (N/m2) 

Berdasarkan rumus tekanan hidrostatis diatas, diketahui bahwa tekanan 
hidrostatis bergantung pada massa jenis zat cair, kedalaman zat cair serta 
percepatan gravitasi bumi. 

 
C. Tujuan 

1. Mengidentifikasi penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Menemukan konsep tekanan hidrostatis dan menentukan hubungan 

tekanan hidrostatis dengan kedalaman air. 
3. Melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik, berikut 

presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. 
4. Membuat laporan hasil percobaan. 
5. Mempresentasikan hasil percobaan. 

 
D. Alat dan bahan 

a. 3 buah botol air mineral. 
b. Air  
c. Penggaris  
d. Pisau  
e. Selotip  
 

E. Langkah-langkah percobaan 
1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 
2. Beri kode A, B dan C untuk masing-masing botol air mineral 
3. Lubangi botol A dengan ketinggian 5 cm dari dasar botol. Botol B dengan 

ketinggian 10 cm dari dasar botol dan botol C dengan ketinggian 15 cm 
dari dasar botol. 

4. Tutup lubang yang telah dibuat dengan selotip. 
5. Isi botol tersebut dengan air hingga penuh. 
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6. Setelah botol terisi penuh buka selotip pada masing-masing lubang. 
7. Amati apa yang terjadi dan hitung jarak masing-masing pancaran air dari 

botol tersebut. 
8. Isilah data pada tabel berikut. 

 
Tabel pengamatan. 
No Gelas Ketinggian lobang 

dari permukaan air 
(h) 

Jarak pancuran 
air 

Besar tekanan 
hidrostatis 

1. A    
 
 
 
 
 

2. B    
 
 
 
 
 

3. C    
 
 
 
 
 

 
9. Buatlah kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang telah 

dilakukan. 
Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulakan bahwa hubungan 
antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman air adalah  
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) II 

Mata pelajaran : FISIKA 

Kelas /Semester : XI/1 

Topik   : Hukum Pascal 

Alokasi Waktu  : 2 x 15 menit 

Tujuan  : 1. Peserta Didik memahami konsep dari Hukum Pascal 

2. Peserta Didik mengaplikasikan hukum Pascal melalui 
percobaan sederhana pompa hidrolik 

Alat dan Bahan : 1. Dua suntikan dengan beda diameter  

 2. Selang kecil 

 3. Beban 50 gram, 100 gram dan 200 gram 

Prosedur  : 

1. Pasangkan selang kecil pada kedua ujung dua suntikan yang beda dua 
diameter, pastikan tidak ada celah atau lubang. 

2. Letakkan beban 50 gr pada suntikan dengan diameter yang lebih kecil. 
Amati yang terjadi. Lalu letakkan beban 100 gr pada suntikan yang lain. 
Amati yang terjadi. 

3. Variasikan beban pada kedua penampang suntikan. 

Data Pengamatan : 

A1  :           cm      A2   :         cm 

Beban pada A1 Beban pada A2 Pengamatan 

   

   

 

Pertanyaan  : 
1. Bagaimana tekanan udara pada kedua suntikan, apakah sama atau tidak? 

Mengapa? 
………………………………………………………………………………
……………. 
 

2. Dari kegiatan yang kamu lakukan bagaimana hubungan antara massa 
beban dan diameter suntikan? 
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………………………………………………………………………………

……………. 
………………………………………………………………………………
……………. 
………………………………………………………………………………
……………. 
 

Kesimpulan 
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) III 

 

Mata pelajaran  : FISIKA 

Kelas /Semester  : XI/1 

Topik   : Hukum Archimedes 

Alokasi Waktu  : 2 x 15 menit 

 

A. Kompetensi Dasar  
2.3 Menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. 

2.4 Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 
fluida statik, berikut presentasi  hasil percobaan dan pemanfaatannya 

B. Landasan Teori 
Gaya angkat, yaitu suatu gaya yang mengarah ke atas yang dikerjakan 

fluida pada benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam suatu fluida. 
Besar gaya angkat (gaya ke atas) dinyatakan sebagai : 

Fa = Wu - Wf 

Dengan Fa = gaya ke atas, Wu = berat benda di udara, dan Wf = berat 

benda yang tercelup dalam fluida. 

Archimedes (287-212 SM) berhasil mengukur gaya ke atas dang 

menyatakan dalam suatu kalimat “Gaya ke atas yang bekerja pada suatu 

benda yang dicelupkan sebagaian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida 

sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut”. Yang 

selanjutnya disebut sebagai Hukum Archimedes. Secara matematis 

dinyatakan 

Fa = mf  g = 𝜌 f .g.Vbf 

Dengan mf = massa fluida yang dipindahkan,  𝜌 f = massa jenis fluida, Vbf = 

volume benda yang tercelup dalam fluida. 
 

C. Tujuan Percobaan 
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1. Melalui penyelidikan ini peserta didik mampu mengetahui pengaruh 
volume benda yang tercelup dalam zat cair terhadap gaya ke atas. 

2. Melalui penyelidikan ini peserta didik mampu mengetahui pengaruh 
massa jenis terhadap gaya ke atas. 

 

 

D. Rumusan Masalah 
Tuliskan pertanyaan penyelidikan berdasarkan kesepakatan (situru’) 

dalam kelompok pada kolom di bawah ini! 

 

E. Hipotesis 
Tuliskan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diselidiki 

di bawah ini! 

1.  

2.  

 

F. Alat dan Bahan 
 

1. Alat: 
Neraca Ohauss 1 buah, Neraca pegas 1 buah, Gelas Pancur 1 buah, Gelas 
Ukur 100 ml 1 buah 

2. Bahan: 
Beban 50 g 3 buah, Air sumur yang dekat dengan pantai dan air sumur tua 

(air sumur tawar) seccukupnya, Minyak secukupnya, Tissue 

 

G. Prosedur Kerja Kegiatan 1 
 

Menghitung massa jenis air sumur asin. 

1. Ukur massa dari gelas ukur yang kosong. 
 

2. Isilah gelas ukur dengan air sumur asin yang telah disiapkan 

sebanyak 100 ml. 
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3. Ukur kembali massa gelas ukur dan air dengan neraca Ohauss. 
 

4. Catat hasil pengamatan pada lembar yang telah disiapkan. 
 
 

Kegiatan 2 

Mengetahui pengaruh volume benda yang tercelup dalam zat cair 

terhadap gaya ke atas. 

 

1. Siapkan alat dan bahan yang Anda butuhkan.  

2. Tentukan terlebih dahulu NST setiap alat ukur yang  

 akan Anda gunakan.  

3. Isilah gelas pancur dengan air hingga penuh dan  

 menunggu hingga air berhenti menetes dari ujung  

 pancuran.  

4. Tempatkan  gelas  ukur  tepat  di  bawah  ujung  

 pancuran.  

5. Gantungkan beban pada neraca pegas dan ukur  

 beratnya di udara (Wu).  

6. Masih  dalam  keadaan  tergantung  pada  neraca  

 pegas, secara perlahan masukkan beban tersebut  

 ke dalam gelas pancur yang telah berisi air  hingga  

 tercelup  seluruhnya.  Baca  penunjukan  neraca  

 pegas sebagai berat beban di air (Wf) dan tunggu  

 hingga air berhenti menetes dari ujung pancuran. 
Gambar 1. Skema 
Percobaan 

 

Catat volume air yang pindah ke gelas ukur sebagai V  
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7. Lakukan kegiatan (5) hingga (6) dengan 

menambahkan beban pada beban sebelumnya 

hingga 3 kali. 

 

Kegiatan 3 

Mengetahui pengaruh massa jenis terhadap gaya ke atas. 

1. Isilah gelas pancur dengan air hingga penuh dan menunggu hingga air 

berhenti menetes dari ujung pancuran. 
 

1. Tempatkan gelas ukur tepat di bawah ujung pancuran. 
 

2. Gantungkan beban pada neraca pegas dan ukur beratnya di udara (Wu). 
 

3. Masih dalam keadaan tergantung pada neraca pegas, secara perlahan 

memasukkan beban tersebut ke dalam gelas pancur yang telah berisi air 

hingga tercelup seluruhnya. Baca penunjukan neraca pegas sebagai 

berat beban di air (Wf) dan tunggu hingga air berhenti menetes dari 

ujung pancuran. 
 

4. Ulangi kegiatan (1) sampai dengan (4) dengan zat cair yang berbeda 

(air sumur asin dan minyak goreng). 

Cat: setiap kali melakukan penambahan beban, keringkan gelas ukur 

dan beban dengan tissu. 

 

H. Hasil Percobaan 
Tuliskan hasil pengamatan yang telah diperoleh pada percobaan secara jujur!  

NST Neraca Ohauss  = 

NST Neraca Pegas    = 

NST Gelas Ukur  = 

Kegiatan 1 
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Menghitung massa jenis air sumur asin. 
 

Massa geas ukur kosong = 

 

Massa gelas ukur + air = 

 

Volume air = 

Kegiatan 2 

Mengetahui pengaruh volume benda yang tercelup dalam zat cair terhadap 

gaya ke atas. 

Massa jenis zat cair =   

Jenis Zat Cair  =   

Tabel Pengamatan 1    

 Beban Wu (N)  Wf (N) V (x 10-3 m3) 

 1     

      

 2     

      

 3     

      

 

 

 

 

 

Kegiatan 3 

Mengetahui pengaruh massa jenis terhadap gaya ke atas. 
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Massa jenis air sumur tawar =   

Massa jenis ar sumur asin  =   

Massa jenis minyak   =   

Volume benda    =   

 Tabel Pengamatan 2       

 Jenis Zat Cair   Wu(N)  Wf (N) V (x 10-3 m3) 

 Air sumur tawar       

        

 Air sumur asin       

        

 Minyak       

        

 

I. Analisis Data 
 

 

 

 

J. Kesimpulan 
 

Tuliskan kesimpulan yang sudah dirumuskan secara a’bulo sibatang pada 

tempat di bawah ini! 
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) IV 

 

Mata pelajaran  : FISIKA 

Kelas /Semester  : XI/1 

Topik    : Viskositas 

Alokasi Waktu  : 2 x 15 menit 

K. Kompetensi Dasar  
 
2.3 Menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. 

2.4 Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 
fluida statik, berikut presentasi  hasil percobaan dan pemanfaatannya 

L. Pengantar Materi 
 

Viskositas ada pada cairan maupun gas, dan pada intinya merupakan 
gaya gesekan antara lapisan-lapisan yang bersisian pada fluida saat lapisan-
lapisan tersebut bergerak satu melewati yang lainnya. Pada zat cair, viskositas 
terutama disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul. Pada gas, viskositas 
muncul dari tumbukan antar molekul. 

Khusus untuk benda yang berbentuk bola di dalam fluida yang tetap 
sifat-sifatnya, gaya gesekan yang dialami dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

vrFs 6=  

Dengan: 

F = gaya gesekan yang bekerja pada bola 

η = koefisien gesekan kekentalan dari fluida 

v = kecepatan bola relatif terhadap fluida 

r = jari-jari bola 

 

h 
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Jika sebuah bola berbentuk padat yang mempunyai massa jenis ρ 

dilepaskan pada permukaan zat cair tanpa kecepatan awal, bola tersebut mula-
mula akan mendapat percepatan. Dengan bertambahnya kecepatan maka gaya 
stokes pada bola tersebut akan bertambah besar pula sehingga pada suatu 
ketika bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu terjadi 
keseimbangan antar gaya vektor, gaya Archimedes dan gaya stokes pada bola 
tersebut. Jika bola telah bergerak dengan kecepatan tetap, maka berlaku 
persamaan: 

 

( )fbh

gtr
 −=

9

2 2

 

 

Dengan: 

 = massa jenis bola 

o = massa jenis fluida 

t  = waktu yang diperlukan bola untuk menempuh waktu jarak h 

h  = jarak yang ditempuh 

  = koefisien kekentalan zat cair 

 

M. Tujuan Percobaan 
 
1. Untuk mengetahui viskositas suatu fluida dengan menghitung koefisien 

kekentalan zat cair. 
 

N. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana pengaruh viskositas (koefisien kekentalan) suatu fluida 

terhadap pergerakan  partikel yang dijatuhkan ke dalamnya.  
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O. Hipotesis 
 
1. Semakin besar viskositas (koefisien kekentalan) suatu fluida maka 

pergerakan partikel yang dijatuhkan kedalamnya semakin lambat, dan 
pada titik tertentu pergerakannya  konstan 

 

P. Alat dan Bahan 
 
Alat: Bahan: 

Botol air minum 1,5lt Air  

Mikrometer Skrup Minyak  

Neraca Ohaus 311 Benda padat (kelereng) 

Stopwatch   

Sendok saringan  

Mistar   

Piknometer  

 

Q. Prosedur kerja 
 
1. Ukurlah diameter dan massa bola. 

2. Timbang zat cair dalam piknometer di atas neraca untuk menghitung 

massa jenis zat cair. 

3. Ukurlah jarak jatuh h (jarak antara dasar tabung dan batas yang 

ditentukan). 

4. Jatuhkan kelereng dari permukaan cairan tanpa kecepatan awal dan 

hitung waktu jatuhnya (t). Lakukan minimal 3 jarak h yang berbeda. 

5. Ulangi langkah 2-4 untuk jenis zat cair yang berbeda. 
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R. Hasil Pengamatan 
 
1. Tentukan massa jenis kelereng dengan menghitung volume kelereng 

terlebih dahulu. 

2. Tentukan massa jenis zat cair dalam satuan SI. 

3. Hitunglah koefisien kekentalan zat cair. Gunakan g= 9.8 m/s2. 

 

Jenis fluida : Minyak 

Massa piknometer kosong = 

Massa piknometer + fluida = 

mfluida=  gram   

Vfluida= 50 ml    

mbenda=   gram 

rbenda=   mm 

 

 

 

 

 

Lakukan perhitungan yang sama untuk zat cair yang berbeda. 

4. Coba cocokkan apakah massa jenis minyak dan air yang kalian dapat dari 
hasil pengukuran sama dengan yang tercatat pada buku? Berikan 
alasanmu! 

 

 

 

 

 

No. h (m) t (sekon) η 

1.    

2.    

3.    
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S. Pertanyaan 
 
1. Gaya apa saja yang bekerja ketika sebuah benda di jatuhkan pada suatu 

fluida zat cair? Jelaskan! 
Jawab: 

 

 

2. Ketika partikel dijatuhkan ke dalam fluida, pada ketinggian dan waktu 
tertentu pergerakannya akan konstan. Mengapa demikian? 
Jawab: 

 

 

3. Berikan contoh pemanfaatan viskositas pada fluida dalam kehidupan 
sehari-hari! 
Jawab: 

 

 

I. Kesimpulan 
 
Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan! 
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LAMPIRAN B : KISI-KISI INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR FISIKA 

 

B.1  KISI-KISI SOAL 

B.2  INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR FISIKA YANG TELAH 

DIVALIDASI 
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LAMPIRAN B.1 

KISI-KISI SOAL 

 

Nama Sekolah  : MAN 1 Buton Tengah 

Kelas/Semester : XI/I 

Materi   : Fluida Statis 

Jenis Soal Tes  : Pilihan Ganda 

Kompetensi Dasar Soal Kunci 
Jawaban 

Ranah Kognitif 
C1 C2 C3 C4 

2.3 Menerapkan hukum-hukum fluida 
statik dalam kehidupan sehari-
hari. 

2.4 Merencanakan dan melakukan 
percobaan yang memanfaatkan 
sifat-sifat fluida statis, berikut 
presentasi hasil dan makna 
fisisnya. 

1. Dalam hukum Archimedes, Gaya yang bekerja pada benda 
saat dimasukkan ke dalam fluida ditentukan oleh ….  
A. Massa benda dan keadaan benda di cairan 
B. Volume benda dan keadaan benda di cairan 
C. Massa benda dan massa jenis 
D. Massa cairan dan kedalaman benda di cairan 
E. Volume benda dan massa jenis cairan 

E ✓     

2. Semakin dalam seseorang menyelam di dalam sebuah 
kolam....  
A. Tekanan hidrostatik yang dialami tetap, gaya ke atasnya 

juga tetap. 
B. Tekanan hidrostatik yang dialami bertambah, gaya ke 

atas juga bertambah. 

B ✓     
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C. Tekanan hidrostatik yang dialami tetap, gaya ke atasnya 
bertambah. 

D. Tekanan hidrostatik yang dialami bertambah, gaya ke 
atasnya tetap. 

E. Tekanan hidrostatik yang dialami bertambah, gaya ke 
atasnya berkurang 

3. Alat yang bukan merupakan penerapan hukum Archimedes 
adalah … 
A. Kapal laut 
B. Galangan kapal 
C. Balon udara 
D. Semprot obat nyamuk 
E. Hidrometer 

D ✓     

4. Besarnya tekanan hidrostatik ditentukan oleh .... 
A. Massa jenis, dan berat benda 
B. Volume dan kedalaman zat cair 
C. Massa jenis zat cair dan kedalaman zat cair 
D. Massa jenis zat cair, volume dan kedalaman zat cair 
E. Massa jenis zat cair, percepatan gravitasi dan kedalaman 

E ✓     

5. Gaya ke atas yang bekerja pada sebuah benda di dalam zat 
cair sebanding dengan .... 
A. Massa jenis benda 
B. Berat benda 
C. Massa jenis zat cair dan berat benda 
D. Massa jenis zat cair dan volume benda yang tercelup 
E. Massa jenis benda dan volume benda seluruhnya 

D  ✓    

6. Gaya apung terjadi karena adanya peningkatnya kedalaman 
dalam suatu fluida, maka….  A  ✓    
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A. Tekanan bertambah 
B. Tekanan berkurang 
C. Tekanan tetap 
D. Massa jenis bertambah 
E. Massa jenis berkurang 

7. Serangga dapat berdiri di atas permukaan air akibat 
adanya.... 
A. Gaya Archimedes 
B. Gaya Pascal 
C. Gaya regangan 
D. Tegangan permukaan 
E. Sifat kapilaritas 

D  ✓    

8. Tekanan hidrostatik bergantung pada: 
(1) tinggi permukaan zat cair; 
(2) massa jenis zat cair; 
(3) luas permukaan zat cair; 
(4) percepatan gravitasi bumi. 
Pernyataan yang benar adalah..... (C2) 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (1), (2), dan (4) 
D. (1), (3), dan (4) 
E. Semua benar 

C  ✓    

9. Menyelam  di air laut untuk mencapai  posisi  yang lebih 
dalam akan lebih sulit dibandingkan  dengan menyelam  di 
air tawar. Hal ini karena  . . . . 
A. Kedalaman  air  laut lebih besar daripada air tawar 
B. Massa  jenis air  laut lebih kecil daripada air tawar 

E  ✓    
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C. Tekanan  di air tawar lebih besar daripada  di air laut 
D. Gaya  angkat  yang  diberikan  air laut lebih kecil 

daripada air tawar 
E. Gaya angkat yang diberikan  air  laut lebih besar daripada 

air tawar 
10. Sebuah benda berongga akan terapung dalam air jika... 

A. Massa jenis benda = Massa jenis air 
B. Gaya archimedes benda > Berat benda 
C. Massa jenis benda < Massa jenis air 
D. Gaya archimedes benda = Berat benda 
E. Gaya archimedes benda < Berat benda 

C  ✓    

11. Perhatikan alat-alat berikut! 
(1) Alat penyemprot parfum 
(2) Karburator 
(3) Kursi pasien dokter gigi 
(4) Rem hidrolik 
Aplikasi hukum  Pascal terdapat  pada  alat nomor...  
A. (1),  (2), dan (3) 
B. (1) dan  (3) 
C. (1), (3), dan (4) 
D. (2) dan (4) 
E. (3) dan (4) 

E  ✓    

12. Sebuah bendungan menampung air dengan ketinggian 5 
meter. Jika panjang dinding bendungan 40 meter, besarnya 
gaya yang dibutuhkan oleh dinding bendungan untuk 
menahan air adalah... 
A. 1,00 x 104 N 
B. 2,50 x 105 N 

E   ✓   
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C. 5,00 x 106 N 
D. 1,00 x 107 N 
E. 2,00 x 107 N 

13. Sebuah gabus dimasukkan dalam air ternyata 80 % volume 
gabus tercelup dalam air, maka massa jenis gabus adalah ….  
A. 1,80 gr/c³         
B. 1,20 gr/ cm³ 
C. 2,00 gr/cm³        
D. 0,20 gr/ cm³ 
E. 0,80 gr/cm³ 

E   ✓   

14. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Sebuah pipa U diisi dengan dua macam  fluida, yaitu air dan 
minyak. Kedua  fluida  tersebut memiliki ketinggian yang 
berbeda ketika didalam pipa U. Jika massa jenis air sebesar 
1 g/cm3, massa  jenis minyak  sebesar . . ..  
A. 483 kg/m3 
B. 533 kg/m3 
C. 600 kg/m3 

D   ✓   

https://3.bp.blogspot.com/-m56j8n7TG0I/V1OiANU1g6I/AAAAAAAAAIY/Qhv59Ip6OOcSqFB5Y2aEPlptU210v0eXACLcB/s1600/Untitled.jpg
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D. 833 kg/m3 

E. 1.200 kg/m3 
15. Selisih tekanan hidrostatik darah di antara otak dan telapak 

kaki seseorang yang tinggi badannya 175 cm adalah…. 
(Anggap massa jenis darah 1,0 × 103 kg/m3 dan g = 10 m/s2)  
A. 0,83 × 104 N/m3 
B. 0,83 × 103 N/m2 
C. 1,75 × 102 N/m2 
D. 1,75 × 103 N/m2 
E. 1,75 × 104 N/m2  

E   ✓   

16. Sebuah batu volume 0,1 m3 tercelup seluruhnya ke dalam zat 
cair yang massa jenisnya 1,5 gr cm–3 . Jika percepatan 
gravitasi = 10 m s-2 , maka batu akan mendapat gaya ke atas 
sebesar…..  
A. 1.500 N 
B. 3.000 N 
C. 4.500 N 
D. 7.500 N 
E. 9.000 N 

A   ✓   

17. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 3/4 
bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 gr cm3, 
maka massa jenis zat cair adalah…. 
A. 1.800 kg m3 
B. 1.500 kg m3 
C. 1.200 kg m3 
D. 900 kg m3 
E. 800 kg m3 

E   ✓   
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18. Sepotong kayu terapung dengan 4/5 bagian tercelup di 
dalam air. Jika massa jenis air 1 × 103 kg/m3 , maka massa 
jenis kayu adalah…  
A. 2 × 102 kg/m3 
B. 4 × 102 kg/m3 
C. 6 × 102 kg/m3 
D. 8 × 102 kg/m3 
E. 10 × 102 kg/m3 

D   ✓   

19. Sebuah  Besi yang volumenya 0,02 m3 tercelup seluruhnya 
di dalam air. Jika massa jenis air 103 kg/m3, maka berapakah 
gaya ke atas yang dialami besi terebut....  
A. 2000 N 
B. 200 N 
C. 20 N 
D. 2 N 
E. 0,2 N 

B   ✓   

20. Sepotong kayu terapung dengan 1/5 bagian tercelup di 
dalam air. Jika ρair = 1.103 kg/m3, maka massa jenis kayu 
adalah …  
A. 150 kg/m3 
B. 175 kg/m3 
C. 200 kg/m3 
D. 220 kg/m3 
E. 250 kg/m3 

D   ✓   

21. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 m dimasukkan 
vertikal ke dalam air yang memiliki massa jenis 1 g/cm3 dan 
tegangan permukaan 1 N/ m. jika sudut kontak 60o dan 
percepatan gravitasi g = 10 m/s2, berapa besarnya kenaikan 

D   ✓   
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permukaan air pada dinding pipa kapiler...  
A. 4 cm 
B. 6 cm 
C. 8 cm 
D. 10 cm 
E. 12 cm 

22. Sebuah jarum terapung di atas air, panjang jarum 5 cm dan 
memilki massa 5 gr. Tegangan permukaan air tersebut...  

A. 0,3 N/m 
B. 0,4 N/m 
C. 0,5 N/m 
D. 0,6 N/m 
E. 0,7 N/m 

C   ✓   

23. Sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam 
keadaan setimbang. Kemudian, pada salah satu kakinya diisi 
minyak sehingga air terdesak 4 cm dari keadaan 
setimbangnya. Jika massa jenis air 1gcm³ dan massa jenis 
minyak 0,8 gcm³, tinggi minyak di dalam bejana adalah...  
A. 1,6 cm 
B. 2,0 cm 
C. 2,5 cm 
D. 4,0 cm 
E. 5,0 cm 

E   ✓   

24. Kapal selam berada pada kedalaman 50 m dibawah 
permukaan laut. Bila diketahui massa jenis air laut 1,03 x 
103 kg/m3 dan tekanan udara di atas permukaan laut 105 Pa, 
berapa tekanan hidrostatis yang dialami kapal selam tsb. ( g 
= 10 m/s2)....  

E   ✓   
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A. 615  x 105 Pa 
B. 61,5 x 104 Pa 
C. 61,5 x 105 Pa 
D. 6,15 x 104 Pa 
E. 6,15 x 105 Pa 

25. Sepotong kawat yang panjangnya 32 cm dicelupkan secara 
horisontal ke dalam cairan alkohol. Jika kawat diangkat 
keluar dari alkohol, timbul gaya sebesar 7,68 N akibat 
tegangan permukaan. Besar tegangan permukaan alkohol 
adalah....  

A. 52 N/m 

B. 48 N/m 

C. 36 N/m 

D. 24 N/m 

E. 12 N/m 

E   ✓   

26. Sebuah bejana berisi air setinggi 100 cm. Jika percepatan 
gravitasi 10 m/s², maka besar tekanan hidrostatis pada dasar 
bejana adalah.... 
A. 102 N/m² 
B. 10³ N/m² 
C. 10⁴ N/m² 
D. 10⁵ N/m² 
E. 10⁶ N/m² 

C   ✓   
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27. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 6 m dan luas 
permukaan kolam 50 m². Jika tekanan udara luar 105 Pa, 
percepatan gravitasi 10 m/s², dan massa jenis air 10³ kg/m³, 
tekanan total pada dasar kolam adalah....  
A. 1,1 x 105 Pa 
B. 1,2 x 105 Pa 
C. 1,5 x 105 Pa 
D. 1,6 x 105 Pa 
E. 2,0 x 105 Pa 

D   ✓   

28. Perhatikan  gambar berikut  ini! 
Berdasarkan gambar tersebut, 
dituliskan beberapa kondisi 
berikut : 

 
lnformasi  yang benar sesuai hukum Pascal yaitu ....  
A. 1) dan 2) 
B. 2) dan 3) 
C. 2),3), dan 4) 
D. 1), 2), dan 3) 
E. 1), 2), 3), dan 4)  

B    ✓  

https://4.bp.blogspot.com/-4OaVE3qahfk/V1OiUH8yVTI/AAAAAAAAAIk/BevELYDKBFAUIgTdljG1k-ZfPcqdCql-QCLcB/s1600/111.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-R3cLdO9YNPY/V1Oifp8XchI/AAAAAAAAAIs/Talfn_C7DHMBIMX-bvJ1Qbic9oeMnGatACLcB/s1600/222.jpg
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29. Sepotong besi bermassa 8 kg dan massa jenisnya 8 gr/cm³ 
dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1 gr/ cm³. Di 
dalam air berat besi tersebut seolah-olah akan hilang sebesar  
A. 50 N                     
B. 20 N             
C. 40 N 
D. 80 N   
E. 70 N 

E    ✓  

30. Selisih tinggi air 2 cm. Massa jenis air 1 gc/m³, massa jenis 
minyak 0,8 gc/m³, dan massa jenis alkohol 0,64 gc/m³. 
Adapun tinggi permukaan air pada kaki A dan kaki B sama, 
tinggi kolom cairan alkohol yang harus dituangkan ke dalam 
kaki A adalah....  
A. 3,125 cm 
B. 4,000 cm 
C. 4,500 cm 
D. 6,250 cm 
E. 6,400 cm 

A    ✓  

31. Sebuah dongkrak hidrolik mempunyai dua penampang 
masing2  A1 = 10 cm2 dan A2 = 50 cm2. Jika pada 
penampang A1 diberi gaya F1 = 10 N, berapakah berat beban 
maksimum yang dapat diangkat oleh penampang A2...  
A. 10 N 
B. 50 N 
C. 80 N 
D. 100 N 
E. 150 N 

B    ✓  
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32. Sebongkah es terapung di laut. Jika massa jenis air laut 1,2 
gr cm–3 dan massa jenis sebongkah es 0,9 gr c–3 maka 
volume sebongkah es yang tercelup (masuk) dalam air laut 
sama dengan…..volum yang muncul.  
A. 2 kali 
B. 3 kali 
C. 4 kali 
D. 5 kali 
E. 6 kali 

B    ✓  

33. Sebuah ban mobil berisi udara digunakan sebagai 
pengapung di dalam air, volume ban 0,2 m³ dan massanya 2 
kg. jika massa jenis air 1 gr/cm³ dan percepatan gravitasi g = 
10 m/s², maka ban dapat menahan dan mengapungkan beban 
maksimum sebesar …. 
A. 2002 kg              
B. 2000 kg 
C. 202 kg          
D. 200 kg 
E. 198 kg 

E    ✓  

34. Sebuah ban dalam mobil digunakan sebagai alat apung di 
dalam sebuah kolam renang. Massa ban 5 kg dan volumenya 
5 x 10-2 m³. Jika diketahui massa jenis air 10³ kg/m³, massa 
maksimum seseorang yang masih dapat terangkat oleh ban 
tersebut adalah...  
A. 25 kg 
B. 35 kg 
C. 45 kg 
D. 50 kg 

C    ✓  
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E. 55 kg 
35. Sepotong kaca di udara memiliki berat 25 N. Jika 

dimasukkan ke dalam air beratnya menjadi 15 N. Bila massa 
jenis air adalah 10³ kg/m³ dan percepatan gravitasinya 10 
m/s² maka massa jenis kaca adalah .... 
A. 1,5. 10³ kg/m³ 
B. 2,5. 10³ kg/m³ 
C. 3,5. 10³ kg/m³ 
D. 4,5. 10³ kg/m³ 
E. 5,5. 10³ kg/m³ 

B    ✓  

36. Balon udara volumenya 500 m³ berisi gas yang mempunyai 
massa jenis 0,1 kg/m³. Jika massa jenis udara disekitar balon 
1,1 kg/m³ dan massa balon 250 kg, beban maksimum yang 
dapat diangkat oleh balon udara tersebut adalah....  
A. 25 kg 
B. 225 kg 
C. 250 kg 
D. 275 kg 
E. 500 kg 

C    ✓  

37. Sebuah balok kayu massanya M dan volumenya V 
dicelupkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 1 
gc/m³. Volume balok yang tampak di atas permukaan air 
sebesar 40%. Dari data tersebut, dapat ditentukan massa 
jenis balok kayu adalah....  
A. 0,2 g/cm³ 
B. 0,4 g/cm³ 
C. 0,6 g/cm³ 
D. 0,8 g/cm³ 

C    ✓  
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E. 1,2 g/cm³ 
38. Perhatikan gambar berikut ini! 

Sebuah pipa U mula-mula 
diisi dengan air yang 
massa jenisnya 1000 
kg/m3 kemudian pada 
salah satu pipa dituangkan 
minyak goreng sehingga 
posisi stabil tampak 
seperti gambar. Jika tinggi 
kolom minyak 8 cm dan 
kolom air 4 cm, besarnya 
massa jenis minyak 
goreng adalah ….  
A. 500 kg/m3 
B. 525 kg/m3 
C. 600 kg/m3 
D. 625 kg/m3 
E. 720 kg/m3 

A    ✓  

39. Tekanan udara di kaki sebuah gunung adalah 760 mmHg, 
dan di puncaknya adalah 608 mmHg. Jika massa jenis udara 
adalah 1,25 kg/m³, massa jenis raksa 13.600 kg/m³, dan 
percepatan gravitasi 10 m/s² (1 atm = 1,01 x 10⁵ Pa) maka 
tinggi gunung tersebut adalah...  
A. 13.800 m 
B. 13.600 m 
C. 1.616 m 
D. 608 m 

C    ✓  

https://gurubangsa.com/wp-content/uploads/2018/12/Pipa-U-Air-dan-Minyak.jpg
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E. 152 m 
40. Sebuah pipa kapiler berdiameter 0,4 mm dicelupkan ke 

dalam air yang massa jenisnya 1.000 kg/m³. Tegangan 
permukaan air yang dialami adalah 2x10⁻²N/m dan sudut 
kontak 30⁰. Jika g = 10 m/s², maka kenaikan air dalam pipa 
kapiler adalah....  
A. 8,5 mm 
B. 17 mm 
C. 8,5 cm 
D. 1,7 cm 
E. 17 cm 

B    ✓  
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LAMPIRAN B.2 
 

INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR FISIKA YANG TELAH DIVALIDASI  
 

1. Dalam hukum Archimedes, Gaya yang bekerja pada benda saat dimasukkan ke dalam 
fluida ditentukan oleh ….  
A. Massa benda dan keadaan benda di cairan 
B. Volume benda dan keadaan benda di cairan 
C. Massa benda dan massa jenis 
D. Massa cairan dan kedalaman benda di cairan 
E. Volume benda dan massa jenis cairan 

2. Semakin dalam seseorang menyelam di dalam sebuah kolam....  
a. Tekanan hidrostatik yang dialami tetap, gaya ke atasnya juga tetap. 
b. Tekanan hidrostatik yang dialami bertambah, gaya ke atas juga bertambah. 
c. Tekanan hidrostatik yang dialami tetap, gaya ke atasnya bertambah. 
d. Tekanan hidrostatik yang dialami bertambah, gaya ke atasnya tetap. 
e. Tekanan hidrostatik yang dialami bertambah, gaya ke atasnya berkurang 

3. Alat yang bukan merupakan penerapan hukum Archimedes adalah … 
F. Kapal laut 
G. Galangan kapal 
H. Balon udara 
I. Semprot obat nyamuk 
J. Hidrometer 

4. Besarnya tekanan hidrostatik ditentukan oleh ....  
a. Massa jenis, dan berat benda 
b. Volume dan kedalaman zat cair 
c. Massa jenis zat cair dan kedalaman zat cair 
d. Massa jenis zat cair, volume dan kedalaman zat cair 
e. Massa jenis zat cair, percepatan gravitasi dan kedalaman zat cair 

5. Gaya apung terjadi karena adanya peningkatnya kedalaman dalam suatu fluida, 
maka….  
a. Tekanan bertambah 
b. Tekanan berkurang 
c. Tekanan tetap 
d. Massa jenis bertambah 
e. Massa jenis berkurang 

6. Tekanan hidrostatik bergantung pada: 
(1) tinggi permukaan zat cair; 
(2) massa jenis zat cair; 
(3) luas permukaan zat cair; 
(4) percepatan gravitasi bumi. 
Pernyataan yang benar adalah.....  
F. (1) dan (2) 
G. (1) dan (3) 
H. (1), (2), dan (4) 
I. (1), (3), dan (4) 
J. Semua benar 

7. Menyelam  di air laut untuk mencapai  posisi  yang lebih dalam akan lebih sulit 
dibandingkan  dengan menyelam  di air tawar. Hal ini karena  . . . . 
a. Kedalaman  air  laut lebih besar daripada air tawar 
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b. Massa  jenis air  laut lebih kecil daripada air tawar 
c. Tekanan  di air tawar lebih besar daripada  di air laut 
d. Gaya  angkat  yang  diberikan  air laut lebih kecil daripada air tawar 
e. Gaya angkat yang diberikan  air  laut lebih besar daripada air tawar 

8. Perhatikan alat-alat berikut! 
(1) Alat penyemprot parfum 
(2) Karburator 
(3) Kursi pasien dokter gigi 
(4) Rem hidrolik 
Aplikasi hukum  Pascal terdapat  pada  alat nomor...  
F. (1),  (2), dan (3) 
G. (1) dan  (3) 
H. (1), (3), dan (4) 
I. (2) dan (4) 
J. (3) dan (4) 

9. Sebuah bendungan menampung air dengan ketinggian 5 meter. 
Jika panjang dinding bendungan 40 meter, besarnya gaya yang dibutuhkan oleh 
dinding bendungan untuk menahan air adalah... 
a. 1,00 x 104 N 
b. 2,50 x 105 N 
c. 5,00 x 106 N 
d. 1,00 x 107 N 
e. 2,00 x 107 N 

10. Sebuah gabus dimasukkan dalam air ternyata 80 % volume gabus tercelup dalam air, 
maka massa jenis gabus adalah …. 
F. 1,80 gr/c³         
G. 1,20 gr/ cm³ 
H. 2,00 gr/cm³        
I. 0,20 gr/ cm³ 
J. 0,80 gr/cm³ 

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Sebuah pipa U diisi dengan dua macam  fluida, yaitu air dan minyak. Kedua  fluida  
tersebut memiliki ketinggian yang berbeda ketika didalam pipa U. Jika massa jenis air 
sebesar 1 g/cm3, massa  jenis minyak  sebesar . . ..  
A. 483 kg/m3 
B. 533 kg/m3 
C. 600 kg/m3 
D. 833 kg/m3 
E. 1.200 kg/m3 

https://3.bp.blogspot.com/-m56j8n7TG0I/V1OiANU1g6I/AAAAAAAAAIY/Qhv59Ip6OOcSqFB5Y2aEPlptU210v0eXACLcB/s1600/Untitled.jpg
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12. Selisih tekanan hidrostatik darah di antara otak dan telapak kaki seseorang yang tinggi 
badannya 175 cm adalah…. (Anggap massa jenis darah 1,0 × 103 kg/m3 dan g = 10 
m/s2)  
a. 0,83 × 104 N/m3 
b. 0,83 × 103 N/m2 
c. 1,75 × 102 N/m2 
d. 1,75 × 103 N/m2 
e. 1,75 × 104 N/m2 . 

13. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 3/4 bagian benda itu tercelup. Bila 
massa jenis benda 0,6 gr cm3 , maka massa jenis zat cair adalah…. 
a. 1.800 kg m3 
b. 1.500 kg m3 
c. 1.200 kg m3 
d. 900 kg m3 
e. 800 kg m3 

14. Sepotong kayu terapung dengan 4/5 bagian tercelup di dalam air. Jika massa jenis air 
1 × 103 kg/m3 , maka massa jenis kayu adalah…  
a. 2 × 102 kg/m3 
b. 4 × 102 kg/m3 
c. 6 × 102 kg/m3 
d. 8 × 102 kg/m3 
e. 10 × 102 kg/m3 

15. Sebuah  Besi yang volumenya 0,02 m3 tercelup seluruhnya di dalam air. Jika massa 
jenis air 103 kg/m3, maka berapakah gaya ke atas yang dialami besi terebut....  
F. 2000 N 
G. 200 N 
H. 20 N 
I. 2 N 
J. 0,2 N 

16. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 m dimasukkan vertikal ke dalam air yang 
memiliki massa jenis 1 g/cm3 dan tegangan permukaan 1 N/ m. jika sudut kontak 60o 
dan percepatan gravitasi g = 10 m/s2, berapa besarnya kenaikan permukaan air pada 
dinding pipa kapiler...  
F. 4 cm 
G. 6 cm 
H. 8 cm 
I. 10 cm 
J. 12 cm 

17. Sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang. 
Kemudian, pada salah satu kakinya diisi minyak sehingga air terdesak 4 cm dari 
keadaan setimbangnya. Jika massa jenis air 1gcm³ dan massa jenis minyak 0,8 gcm³, 
tinggi minyak di dalam bejana adalah...  
F. 1,6 cm 
G. 2,0 cm 
H. 2,5 cm 
I. 4,0 cm 
J. 5,0 cm 

18. Kapal selam berada pada kedalaman 50 m dibawah permukaan laut. Bila diketahui 
massa jenis air laut 1,03 x 103 kg/m3 dan tekanan udara di atas permukaan laut 105 Pa, 
berapa tekanan hidrostatis yang dialami kapal selam tsb. ( g = 10 m/s2)....   
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F. 615  x 105 Pa 
G. 61,5 x 104 Pa 
H. 61,5 x 105 Pa 
I. 6,15 x 104 Pa 
J. 6,15 x 105 Pa 

19. Sepotong kawat yang panjangnya 32 cm dicelupkan secara horisontal ke dalam cairan 
alkohol. Jika kawat diangkat keluar dari alkohol, timbul gaya sebesar 7,68 N akibat 
tegangan permukaan. Besar tegangan permukaan alkohol adalah....  
a. 52 N/m 
b. 48 N/m 
c. 36 N/m 
d. 24 N/m 
e. 12 N/m 

20. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 6 m dan luas permukaan kolam 50 m². 
Jika tekanan udara luar 105 Pa, percepatan gravitasi 10 m/s², dan massa jenis air 10³ 
kg/m³, tekanan total pada dasar kolam adalah....  
F. 1,1 x 105 Pa 
G. 1,2 x 105 Pa 
H. 1,5 x 105 Pa 
I. 1,6 x 105 Pa 
J. 2,0 x 105 Pa 

21. Sepotong besi bermassa 8 kg dan massa jenisnya 8 gr/cm³ dimasukkan ke dalam air 
yang massa jenisnya 1 gr/ cm³. Di dalam air berat besi tersebut seolah-olah akan 
hilang sebesar .... 
F. 50 N                     
G. 20 N             
H. 40 N 
I. 80 N   
J. 70 N 

22. Sebuah dongkrak hidrolik mempunyai dua penampang masing2  A1 = 10 cm2 dan A2 
= 50 cm2. Jika pada penampang A1 diberi gaya F1 = 10 N, berapakah berat beban 
maksimum yang dapat diangkat oleh penampang A2...  
F. 10 N 
G. 50 N 
H. 80 N 
I. 100 N 
J. 150 N 

23. Sebongkah es terapung di laut. Jika massa jenis air laut 1,2 gr cm–3 dan massa jenis 
sebongkah es 0,9 gr c–3 maka volume sebongkah es yang tercelup (masuk) dalam air 
laut sama dengan…..volum yang muncul.  
a. 2 kali 
b. 3 kali 
c. 4 kali 
d. 5 kali 
e. 6 kali 

24. Sebuah balok kayu massanya M dan volumenya V dicelupkan ke dalam air yang 
mempunyai massa jenis 1 gc/m³. Volume balok yang tampak di atas permukaan air 
sebesar 40%. Dari data tersebut, dapat ditentukan massa jenis balok kayu adalah....  
a. 0,2 g/cm³ 
b. 0,4 g/cm³ 
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c. 0,6 g/cm³ 
d. 0,8 g/cm³ 
e. 1,2 g/cm³ 

25. Perhatikan gambar berikut ini! 
Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air 
yang massa jenisnya 1000 kg/m3 kemudian 
pada salah satu pipa dituangkan minyak 
goreng sehingga posisi stabil tampak seperti 
gambar. Jika tinggi kolom minyak 8 cm dan 
kolom air 4 cm, besarnya massa jenis minyak 
goreng adalah ….  
a. 500 kg/m3 
b. 525 kg/m3 
c. 600 kg/m3 
d. 625 kg/m3 
e. 720 kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gurubangsa.com/wp-content/uploads/2018/12/Pipa-U-Air-dan-Minyak.jpg
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LAMPIRAN C : UJI GREGORY, VALIDITAS, RELIABILITAS, DAN TARAF 

KESUKARAN SOAL 

 

C.1  UJI GREGORY 

C.2  ANALISIS VALIDITAS ITEM 

C.3  ANALISIS RELIABILITAS INSTRUMEN TES HASIL 

BELAJAR FISIKA 

C.4  ANALISIS TARAF KESUKARAN SOAL INSTRUMEN TES 

HASIL BELAJAR FISIKA 
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LAMPIRAN C.1  

ANALISIS PERANGKAT PEMBELAJARAN 

(UJI GREGORY) 

Perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar kerja peserta didik (LKPD), buku ajar peserta didik, 

dan instrumen tes hasil hasil belajar yang telah divalidasi oleh dua validator, 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Gregory. Adapun hasil analisis uji 

Gregory dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

  Tabel C.1 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 
No Perangkat Uji Gregory (Vc) Ket 
1 RPP 1,00 Layak digunakan 
2 LKPD 1,00 Layak digunakan 
3 Buku Peserta Didik 1,00 Layak digunakan 
4 Instrumen Tes Hasil belajar 1,00 Layak digunakan 

 

 Dari tabel di atas berdasarkan uji Gregory diperoleh Vc = 1,00. 

Berdasarkan kriteria uji Gregory diketahui bahwa semua perangkat yang 

divalidasi berada pada kategori sangat tinggi, sehingga semua perangkat layak di 

gunakan dalam penelitian. 
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LAMPIRAN C.2 

ANALISIS VALIDITAS ITEM 

 
Tabel C.2. Validitas Item 

Nama 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A1 1 1 1 1 0 1 1 1 

A2 1 0 1 1 1 1 1 1 

A3 0 0 1 0 1 0 1 1 

A4 0 1 1 1 1 1 1 1 

A5 1 0 1 1 1 1 0 1 

A6 1 0 0 1 0 1 0 1 
A7 1 1 1 1 1 1 1 1 

A8 0 0 1 0 0 0 1 0 

A9 1 1 1 1 1 1 1 1 

A10 1 0 0 0 1 0 1 0 

A11 0 0 0 0 1 0 0 0 

A12 1 1 1 1 0 1 0 1 

A13 0 0 0 0 0 0 1 0 

A14 0 0 0 0 0 0 1 0 

A15 1 1 1 1 0 1 0 1 

A16 1 1 0 1 0 1 0 1 

A17 0 0 0 0 1 0 1 0 

A18 1 1 1 0 0 1 1 1 

A19 1 1 1 0 0 1 0 1 

A20 1 1 0 0 1 0 1 0 

A21 0 1 1 1 0 1 0 1 

A22 1 1 1 1 1 1 1 1 

A23 0 1 0 0 1 0 1 0 

A24 1 1 1 0 1 0 1 0 
A25 1 1 0 1 0 1 1 1 

A26 1 1 1 1 0 1 1 0 

A27 1 1 1 1 1 0 1 0 

A28 1 1 1 1 1 1 0 0 

Jumlah 19 18 18 16 15 17 19 16 

P 0,679 0,643 0,643 0,571 0,536 0,607 0,679 0,571 

Q 0,321 0,357 0,357 0,429 0,464 0,393 0,321 0,429 

p/q 2,111 1,800 1,800 1,333 1,154 1,545 2,111 1,333 
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 

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

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

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

1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 

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

1 0 1 0 1 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 0 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 

p*q 
0,218112

2 
0,229591

8 
0,2295

92 
0,244898 0,248724 

0,2385
2 

0,218112 
0,24489

8 

Σ benar 500 473 495 452 355 486 437 470 

𝑿𝒊
̅̅ ̅ 26,316 26,278 27,500 28,250 23,667 28,588 23,000 29,375 

𝑿𝒊
̅̅ ̅ -𝑿𝒕

̅̅  ̅ 2,423 2,385 3,607 4,357 -0,226 4,695 -0,893 5,482 

(𝑿𝒊
̅̅ ̅ -

𝑿𝒕
̅̅ )̅/St 

0,322 0,317 0,479 0,578 -0,030 0,623 -0,119 0,728 

squart of p/q 1,453 1,342 1,342 1,155 1,074 1,243 1,453 1,155 

r hitung 0,467 0,425 0,642 0,668 -0,032 0,775 -0,172 0,840 
Status valid valid valid valid drop valid drop valid 

r tabel 0,374 
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21 13 19 17 19 17 15 14 18 

0,750 0,464 0,679 0,607 0,679 0,607 0,536 0,500 0,643 

0,250 0,536 0,321 0,393 0,321 0,393 0,464 0,500 0,357 

3,000 0,867 2,111 1,545 2,111 1,545 1,154 1,000 1,800 

0,1875 0,248724 0,218112 0,23852 0,218112 0,23852 0,248724 0,25 0,229592 

575 289 545 447 545 491 439 338 514 

27,381 22,231 28,684 26,294 28,684 28,882 29,267 24,143 28,556 

3,488 -1,662 4,791 2,401 4,791 4,989 5,374 0,250 4,663 

0,463 -0,221 0,636 0,319 0,636 0,662 0,713 0,033 0,619 

1,732 0,931 1,453 1,243 1,453 1,243 1,074 1,000 1,342 

0,802 -0,205 0,924 0,396 0,924 0,823 0,766 0,033 0,830 

Valid drop valid valid valid valid valid drop valid 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 

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

1 1 0 1 0 1 1 1 0 

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

1 1 0 1 1 0 1 1 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 

1 1 0 1 0 1 1 1 0 

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

1 1 0 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 1 1 0 1 0 0 0 1 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 

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

1 0 0 1 1 1 1 1 0 

20 14 14 17 15 18 17 19 14 

0,714 0,500 0,500 0,607 0,536 0,643 0,607 0,679 0,500 

0,286 0,500 0,500 0,393 0,464 0,357 0,393 0,321 0,500 
2,500 1,000 1,000 1,545 1,154 1,800 1,545 2,111 1,000 

0,204082 0,25 0,25 0,23852 0,248724 0,229592 0,23852 0,218112 0,25 

559 387 286 473 362 471 484 545 286 

27,950 27,643 20,429 27,824 24,133 26,167 28,471 28,684 20,429 

4,057 3,750 -3,464 3,931 0,240 2,274 4,578 4,791 -3,464 

0,538 0,498 -0,460 0,522 0,032 0,302 0,608 0,636 -0,460 

1,581 1,000 1,000 1,243 1,074 1,342 1,243 1,453 1,000 

0,851 0,498 -0,460 0,649 0,034 0,405 0,755 0,924 -0,460 

Valid valid drop valid drop valid valid valid drop 

 

 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 

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

1 1 1 0 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 

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

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

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

1 0 1 1 1 1 1 0 1 

0 1 0 1 0 0 0 1 1 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 0 0 

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

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

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

1 0 1 0 1 0 1 0 0 

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

0 1 0 0 0 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 

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

21 10 19 17 20 16 16 15 15 

0,750 0,357 0,679 0,607 0,714 0,571 0,571 0,536 0,536 

0,250 0,643 0,321 0,393 0,286 0,429 0,429 0,464 0,464 

3,000 0,556 2,111 1,545 2,500 1,333 1,333 1,154 1,154 

0,1875 0,229592 0,218112 0,23852 0,204082 0,244898 0,244898 0,248724 0,248724 

557 232 529 374 547 437 411 358 351 

26,524 23,200 27,842 22,000 27,350 27,313 25,688 23,867 23,400 

2,631 -0,693 3,949 -1,893 3,457 3,420 1,795 -0,026 -0,493 

0,349 -0,092 0,524 -0,251 0,459 0,454 0,238 -0,003 -0,065 

1,732 0,745 1,453 1,243 1,581 1,155 1,155 1,074 1,074 

0,605 -0,069 0,762 -0,312 0,726 0,524 0,275 -0,004 -0,070 

Valid Drop valid drop valid valid drop drop drop 
 

 

36 37 38 39 40 X X2 

0 1 1 1 0 27 729 
1 1 1 0 0 31 961 

1 1 1 0 0 32 1024 
0 1 0 0 1 31 961 
1 1 1 1 0 28 784 

1 1 1 0 1 28 784 
0 1 1 1 1 33 1089 

1 0 0 0 0 14 196 

0 1 1 0 1 33 1089 

0 0 1 0 0 12 144 
1 0 0 1 1 12 144 

0 1 1 0 1 29 841 
1 0 0 1 0 12 144 

0 0 1 1 1 12 144 

0 1 1 0 1 27 729 
0 1 1 1 1 28 784 

0 0 0 1 1 15 225 

0 1 1 0 1 30 900 
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1 1 1 0 0 31 961 

0 0 0 1 1 15 225 

0 1 1 1 1 26 676 
0 1 1 0 1 31 961 

0 1 1 1 1 15 225 
1 0 0 1 1 17 289 

0 1 0 1 1 25 625 

0 1 1 1 0 25 625 

1 0 1 1 0 27 729 
0 1 0 1 0 23 529 

10 19 19 16 17 669 17517 
0,357 0,679 0,679 0,571 0,607 

0,643 0,321 0,321 0,429 0,393 

0,556 2,111 2,111 1,333 1,545 

0,229592 0,218112 0,218112 0,244898 0,23852 

232 533 505 340 407 

23,200 28,053 26,579 21,250 23,941 

-0,693 4,160 2,686 -2,643 0,048 

-0,092 0,552 0,357 -0,351 0,006 

0,745 1,453 1,453 1,155 1,243 

-0,069 0,802 0,518 -0,405 0,008 

Drop valid valid drop drop 

 

 
Uji validitas item dari 40 soal yang telah diteskan kepada 28 peserta 

didik, dengan menggunakan rumus Koefisien Biserial. 

Dalam menguji validitas item tes hasil belajar fisika (aspek kognitif) 

digunakan persamaan berikut: 

  𝑟𝑏𝑖𝑠 =
𝑋𝑖̅̅ ̅−𝑋𝑡̅̅ ̅

𝑆𝑡
√

𝑃

𝑞
 

dengan : 

𝑟𝑏𝑖𝑠  = Koefesien korelasi point biserial  
𝑋�̅�  =  Mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul  

  item yang dicari korelasinya dengan tes 



133 
 

 
 

didikpesertaJumlah

benarmenjawabyangdidikpesertaBanyaknya
=

didikpesertaJumlah

benarmenjawabyangdidikpesertaBanyaknya
=

𝑋𝑡
̅̅ ̅ =  Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes)  
St =  standar deviasi dari skor total 
 
P     

    q      =  Proporsi peserta didik yang menjawab salah (q = 1 - p) 

Contoh perhitungan item nomor 4 (item yang valid) 

a. Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

P =         = 
16

28
 = 0,571 

b. Proporsi peserta didik yang menjawab salah 

q = 1- p = 1- 0,571 = 0,429 

c. Menentukan rerata skor total dengan persamaan: 

𝑋𝑡
̅̅ ̅

 =  
∑𝑥

𝑛
 = 

669

28
 = 23,893 

d. Menentukan rerata skor peserta tes yang menjawab benar: 

𝑋�̅�  = 
∑𝑋(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘   𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 )

𝑁 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟)
 

       𝑋�̅�  = 
452

16
 = 28,250

       
 

e. Menentukan standar deviasi dengan persamaan: 

      
 𝑆𝑡 = √∑ 𝑋𝑡2−

(∑ 𝑋𝑡)2

𝑛

𝑛−1
   

            = √
17517−

6692

28

27
   

            = √
17517−15984 

27
 

            = √
1532,7

27
 

            = √56,767 
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didikpesertaJumlah

benarmenjawabyangdidikpesertaBanyaknya
=

        = 7,534 

 

f. Menentukan validitas item no. 4 dengan persamaan:  

  𝑟𝑏𝑖𝑠 =
𝑋𝑖̅̅ ̅−𝑋𝑡̅̅ ̅

𝑆𝑡
√

𝑃

𝑞
   

  𝑟𝑏𝑖𝑠 =  
28,250−23,893

7,534
√

 0,571

0,429
 

  𝑟𝑏𝑖𝑠 =  
4,357

7,534 √1,331 = (0,578)(1,155) = 0,668 

Karena   𝑟𝑏𝑖𝑠 yang diperoleh dalam perhitungan   𝑟𝑏𝑖𝑠  = 0,668 >  rtable = 0,374. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa butir item nomor 4 dinyatakan Valid 

Contoh perhitungan item nomor 5 (item yang drop) 

a. Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

P =         = 
15

28
 = 0,536 

b. Proporsi peserta didik yang menjawab salah 

q = 1- p = 1- 0,536 = 0,464 

c. Menentukan rerata skor total dengan persamaan: 

𝑋𝑡
̅̅ ̅

 =  
∑𝑥

𝑛
 = 

671

28
 = 23,893 

d. Menentukan rerata skor peserta tes yang menjawab benar: 

𝑋�̅�  = 
∑𝑋(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘   𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 )

𝑁 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟)
 

       𝑋�̅�  = 
355

15
 = 23,667

     
 

e. Menentukan standar deviasi dengan persamaan: 

      
 𝑆𝑡        = 7,534 
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f. Menentukan validitas item no. 7 dengan persamaan:  

 𝑟𝑏𝑖𝑠 =
𝑋𝑖̅̅ ̅−𝑋𝑡̅̅ ̅

𝑆𝑡
√

𝑃

𝑞
    

  𝑟𝑏𝑖𝑠 =  
23,667−23,893

7,534
√

 0,536

0,464
 

𝑟𝑏𝑖𝑠 =  
−0,226

7,534
√1,154 = (-0,030)(1,074) = -0,032 

 

Karena 𝑟𝑏𝑖𝑠  yang diperoleh dalam perhitungan 𝑟𝑏𝑖𝑠  = -0,032 <  rtabel = 0,374. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa butir item nomor 5 dinyatakan Drop 
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LAMPIRAN C.3  

ANALISIS RELIABILITAS INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR FISIKA 

Data yang diperlukan: 

Jumlah responden (n)     = 28 peserta didik 

Jumlah butir pertanyaan yang valid (k)  = 25 item 

Total skor (Xi)      = 669 

Rata-rata total skor (X)     = 23,893 

    Tabel C.3.1 Tabel Hitung Reliabilitas 
No 

item  
P Q ∑p*q 

 No 
item  

p q ∑p*q 

1 0,679 0,321 0,218112  21 0,607 0,393 0,238520 

2 0,643 0,357 0,229592  22 0,536 0,464 0,248724 

3 0,643 0,357 0,229592  23 0,643 0,357 0,229592 

4 0,571 0,429 0,244898  24 0,607 0,393 0,238520 

5 0,536 0,464 0,248724  25 0,679 0,321 0,218112 

6 0,607 0,393 0,238520  26 0,500 0,500 0,250000 

7 0,679 0,321 0,218112  27 0,750 0,250 0,187500 

8 0,571 0,429 0,244898  28 0,357 0,643 0,229592 

9 0,750 0,250 0,187500  29 0,679 0,321 0,218112 

10 0,464 0,536 0,248724  30 0,607 0,393 0,238520 

11 0,679 0,321 0,218112  31 0,714 0,286 0,204082 

12 0,607 0,393 0,238520  32 0,571 0,429 0,244898 

13 0,679 0,321 0,218112  33 0,571 0,429 0,244898 

14 0,607 0,393 0,238520  34 0,536 0,464 0,248724 

15 0,536 0,464 0,248724  35 0,536 0,464 0,248724 

16 0,500 0,500 0,250000  36 0,357 0,643 0,229592 

17 0,643 0,357 0,229592  37 0,679 0,321 0,218112 

18 0,714 0,286 0,204082  38 0,679 0,321 0,218112 

19 0,500 0,500 0,250000  39 0,571 0,429 0,244898 

20 0,500 0,500 0,250000  40 0,607 0,393 0,238520 

     jumlah 9,292092 
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Varians total: 

      
 𝑆𝑡² = √∑ 𝑋𝑡2 −

(∑ 𝑋𝑡)2

𝑛

𝑛−1
   

              = √
17517−

6692

28

27
   

              = √
17517−15984 

27
 

              = √
1532,7

27
 

              = √56,767  

  St  = 56,766 

Reliabilitas instrumen :  

Untuk perhitungan reliabilitas tes dekati dengan rumus Kuder dan Richardson 

(KR-20) : 

𝑟𝑖𝑖 =
𝑘

𝑘 −1
[1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ]  

𝑟𝑖𝑖 =  
25

25−1
[1 −

9,292092

56,766
]  

𝑟𝑖𝑖 =  
25

24
[1 − 0,163691]   

𝑟𝑖𝑖 =  1,041667 [0,836309]   

𝑟𝑖𝑖 =  0,871 

Berdasarkan tabel 3.3 kriteria reliabilitas yang diperoleh yaitu rii = 0,871, 

dimana hasil ini berada pada rentang nilai rii > 0,80. Maka instrumen hasil 

belajar fisika memiliki tingkat reliabilitas tinggi.  
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LAMPIRAN C.4 

ANALISIS TARAF KESUKARAN INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

FISIKA 

1. Data yang diperlukan: 

2. Jumlah Peserta Didik   = 28 peserta didik 

3. Jumlah butir pertanyaan (k)  = 40 item 

    Tabel C.3.1 Tabel Hitung Taraf Kesukaran Soal 

No 
item  

B P Ket 
 No 

item  
B P Ket 

1 19 0,679 Sedang  21 17 0,607 Sedang 

2 18 0,643 Sedang  22 15 0,536 Sedang 

3 18 0,643 Sedang  23 18 0,643 Sedang 

4 16 0,571 Sedang  24 17 0,607 Sedang 

5 15 0,536 Sedang  25 19 0,679 Sedang 

6 17 0,607 Sedang  26 14 0,500 Sedang 

7 19 0,679 Sedang  27 21 0,750 Mudah 

8 16 0,571 Sedang  28 10 0,357 Sedang 

9 21 0,750 Mudah  29 19 0,679 Sedang 

10 13 0,464 Sedang  30 17 0,607 Sedang 

11 19 0,679 Sedang  31 20 0,714 Mudah 

12 17 0,607 Sedang  32 16 0,571 Sedang 

13 19 0,679 Sedang  33 16 0,571 Sedang 

14 17 0,607 Sedang  34 15 0,536 Sedang 

15 15 0,536 Sedang  35 15 0,536 Sedang 

16 14 0,500 Sedang  36 10 0,357 Sedang 

17 18 0,643 Sedang  37 19 0,679 Sedang 

18 20 0,714 Mudah  38 19 0,679 Sedang 

19 14 0,500 Sedang  39 16 0,571 Sedang 

20 14 0,500 Sedang  40 17 0,607 Sedang 

Contoh Analisis Taraf Kesukaran Soal Item 9 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
   

𝑃 =
21

28
 = 0,750  
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Berdasarkan kriteria tingkat kesukaran soal, besar 𝑃 yang diperoleh 

dalam perhitungan berada pada rentang 0,71 – 1,00 sehingga soal item 1 berada 

pada kategori Mudah. 

Contoh Analisis Taraf Kesukaran Soal Item 8 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
   

𝑃 =
16

28
  

𝑃 = 0,571  

Berdasarkan kriteria tingkat kesukaran soal, besar 𝑃 yang diperoleh dalam 

perhitungan berada pada rentang 0,31 – 0,70 sehingga soal item 8 berada pada 

kategori Sedang. 
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LAMPIRAN D : ANALISIS DESKRIPTIF DAN ANALISIS INFERENSIAL 

 

D.1  ANALISIS DESKRIPTIF 

D.2  ANALISIS INFERENSIAL 
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LAMPIRAN D.1  

ANALISIS DESKRIPTIF 

1.  Pretest 

Tabel D.1. Skor Pretest Peserta Didik Kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah 

No Nama Skor 
1 Ayu Apriliani   3 

2 Fajrun J Alimudin   5 

3 Intan 10 

4 Jayanti 11 

5 Julia 10 

6 La Jidin 13 

7 Laila Rahma   4 

8 M. Rahmi Indrawulan   3 

9 Marwah   7 

10 Maryam Nur Fadila   7 

11 Mas'ud   8 

12 Maulani Nur   5 

13 Muh. Fatahillah   8 

14 Muh. Ikbal   8 

15 Muhamad Bahtiar 14 

16 Mukmin   6 

17 Muslimin Kasim   6 

18 Muzdalifah. N   5 

19 Puspita Sari   5 

20 Rahmat Subhan   9 

21 Reza Wahyu 12 

22 Safrul   7 

23 Siti Maisyaro 10 

24 Sumardin 10 

25 Syahdan   9 

26 Upi Sukma Ismail 12 

27 Wa Julianti   8 

28 Waode Nurhaliza 10 

a. Skor ideal    = 25  

b. Skor tertinggi    = 14 

c. Skor terendah    = 3 
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d. Rentang Skor (R)   = skor tertinggi – skor terendah (14 –3 = 11) 

e. Banyaknya Data (n)   = 28 

f. Banyaknya Kelas (K)   = 1 + 3,3 log n 

            = 1 + 3,3 log 28 

             = 5,78 ≈ 6 (dibulatkan) 

g. Panjang kelas interval (i)  = 
𝑅

𝐾
  

                                                 = 
11

6
 = 1,83 ≈ 2 (dibulatkan) 

Tabel D.2 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Fisika Peserta Didik  
pada  Pretest  

Interval 
Skor fi (xi) xi2 xi .  fi xi2 . fi 

  3 -   4 3   3,5   12,25 10,5  36,75 
  5 -   6 6   5,5   30,25 33,0 181,50 
  7 -   8 7   7,5   56,25 52,5 393,75 
  9 - 10 7   9,5   90,25 66,5 631,75 
11 - 12 3 11,5 132,25 34,5 396,75 
13 - 14 2 13,5 182,25 27,0 364,50 

Jumlah 280 - - 22400 20050 
 
 

h. Skor rata-rata (�̅�)     = 
∑𝑓𝑖𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 = 

224

28
 = 8,00 

  

i. Standar Deviasi      = √
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 −
(∑𝑓𝑖𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑛−1
 

           = √
2005−

(224)2

28

28−1
 

= √
2005−1792

27
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=√
213

27
  

= √7,89 

= 2,81 

2. Posttest 

Tabel D.3 Skor Postest Peserta Didik Kelas X IPA 3 SMA Negeri 13  
Takalar 

No Nama Skor 
1 Ayu Apriliani 12 
2 Fajrun J Alimudin 15 
3 Intan 14 
4 Jayanti 16 
5 Julia 19 
6 La Jidin 22 
7 Laila Rahma 11 
8 M. Rahmi Indrawulan 11 
9 Marwah 17 

10 Maryam Nur Fadila 18 
11 Mas'ud 14 
12 Maulani Nur 17 
13 Muh. Fatahillah 19 
14 Muh. Ikbal 17 
15 Muhamad Bahtiar 22 
16 Mukmin 19 
17 Muslimin Kasim 15 
18 Muzdalifah. N 14 
19 Puspita Sari 20 
20 Rahmat Subhan 18 
21 Reza Wahyu 20 
22 Safrul 16 
23 Siti Maisyaro 16 
24 Sumardin 17 
25 Syahdan 13 
26 Upi Sukma Ismail 21 
27 Wa Julianti 17 
28 Waode Nurhaliza 15 

a. Skor ideal    = 25  
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b. Skor tertinggi    = 22 
c. Skor terendah    = 11 
d. Rentang Skor (R)   = skor tertinggi – skor terendah (22-11= 11) 
e. Banyaknya Data (n)   = 28 
f. Banyaknya Kelas (K)   = 1 + 3,3 log n 

            = 1 + 3,3 log 28 
             = 5,78 ≈ 6 (dibulatkan) 

g. Panjang kelas interval (i)  = 
𝑅

𝐾
  

                                                 = 
11

6
 = 1,83 ≈ 2 (dibulatkan) 

Tabel D.4 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Fisika Peserta Didik  
pada  Posttest 

Interval 
Skor Fi (xi) xi2 xi .  fi xi2 . fi 

11 - 12 3 11,5 132,25 34,5 396,75 

13 - 14 4 13,5 182,25 54,0 729,00 

15 - 16 6 15,5 240,25 93,0 1441,500 

17 - 18 7 17,5 306,25 122,50 2143,750 

19 - 20 5 19,5 380,25 97,5 1901,250 

21 - 22 3 21,5 462,25 64,5 1386,750 

Jumlah 280 - - 466,00 7999,000 
 

h. Skor rata-rata (�̅�)     = 
∑𝑓𝑖𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
= 

466

28
 = 16,64 

 

i. Standar Deviasi      = √
∑𝑓𝑖𝑥𝑖

2 −
(∑𝑓𝑖𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑛−1
 

           = √
7999−

(466)2

28

28−1
 

= √
7999−7755,57

27
 

=√
243,43

27
  

= √9,02 
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= 3,00 

Tabel D.5: Kategorisasi Skor Hasil Belajar Fisika Peserta Didik  

No Interval 
skor Kategori 

Pretest Posttest 

Frekuensi Presentase 
% Frekuensi Presentase 

% 
1   0 –   5 Sangat Rendah 7 25,0      0  0 

2   6 – 10 Rendah  160 57,1      0  0 

3 11 – 15 Sedang  5 17,9    10   35,7 

4 16 – 20  Tinggi  0 0    15   53,6 

5 21 – 25  Sangat Tinggi 0 0      3   10,7 

Jumlah 280  100,00 28 100,0 

a. Presentase Pretest 

Presentase = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟  (𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 𝑥 100% 

1) Persentase 1 = 
7

28
𝑥 100% = 25,0 % 

2) Persentase 2 = 
16

28
𝑥 100% = 57,1 % 

3) Persentase 3 = 
5

28
𝑥 100% = 17,9 % 

4) Persentase 4 = 
0

28
𝑥 100% = 0 % 

5) Persentase 5 = 
0

28
𝑥 100% = 0 % 

b. Presentase Posttest 

Presentase = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑘𝑜𝑟  (𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
 𝑥 100% 

1) Persentase 1 = 
0

28
𝑥 100% = 0 % 

2) Persentase 2 = 
0

28
𝑥 100% = 0 % 

3) Persentase 3 = 
10

28
𝑥 100% = 35,7 % 

4) Persentase 4 = 
15

28
𝑥 100% = 53,6 % 

5) Persentase 5 = 
3

28
𝑥 100% = 10,7 % 
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Gambar D.1 Kategorisasi Skor Hasil Belajar Fisika Peserta Didik dari Skor 
Pretest dan Postest 

Berdasarkan Tabel D.5 dan Gambar D. 1 terlihat bahwa tingkat skor hasil 

belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 1 diperoleh data untuk pretest 25,0 % 

peserta didik berada pada kategori sangat rendah, 57,1 % peserta didik berada 

pada kategori rendah dan 17,9 % peserta didik berada pada kategori sedang. 

Persentase tertinggi untuk perolehan skor saat pretest berada pada kategori 

rendah, sehingga tingkat hasil belajar fisika peserta didik sebelum diterapkan 

model experiental learning berada pada kategori rendah. Sedangkan data untuk 

posttest 35,7 % peserta didik berada pada kategori Sedang, 53,6 % peserta didik 

berada pada kategori tinggi dan 10,7 % peserta didik berada pada kategori sangat 

tinggi. Persentase tertinggi untuk perolehan skor saat posttest berada pada kategori 

tinggi, sehingga tingkat hasil belajar fisika peserta didik setelah diterapkan model 

experiental learning berada pada kategori tinggi. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sangat

Rendah
Rendah Sedang Tinggi Sangat

Tinggi

Fr
e

ku
e

n
si

Kategori Skor

Pretest

Postest



147 
 

147 
 

ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL 

D.2.1 Uji Normalitas Data 

a. Pre Test 
1) Banyaknya data (n) : 28  Skor rata-rata : 8,00  Standar deviasi (St) : 2,81 

Tabel D.2.1.1 Pengujian Normalitas Pretest 

Interval 
Kelas xi Batas Kelas Z Batas Kelas Luas Z Tabel 

Interval 
Luas Z 
Tabel 

Oi  Ei (Oi - Ei )2 (𝐎𝐢 −  𝐄𝐢 )𝟐

𝐄𝐢
 

   3   –    4   3,5   2,5 –   4,5 -1,56 –  (-0,92)  0,0598 – 0,1788 0,1190 2 3,3320 1,7742 0,5325 
   5   –    6   5,5   4,5 –   6,5 -0,92 –  (-0,28) 0,1788 – 0,3897 0,2109 6 5,9052 0,0090 0,0015 
   7   –    8   7,5   6,5 –   8,5 -0,28 –     0,37 0,3897 – 0,6443 0,2546 7 7,1288 0,0166 0,0023 
   9   –  10   9,5   8,5 – 10,5   0,37 –     1,01          0,6443 – 0,8438 0,1995 7 5,5860 1,9994 0,3579 
 11   –  12 11,5 10,5 – 12,5   1,01 –     1,65  0,8438 – 0,9505 0,1067 3 2,9876 0,0002 0,00007 
 13   –  14  13,5 12,5 – 14,5  1,65 –     2,30  0,9505 – 0,9892 0,0387 2 1,0836 0,8398 0,6006 

Jumlah  28   1,4949 
 
Berdasarkan perhitungan tabel di atas, diperoleh nilai hitung 2

hitung = 1,4949. Sedangkan nilai tabel 2
tabel  untuk taraf kesalahan α = 

5% dan dk= k – 3 = 6 – 3 = 3 adalah sebesar 7,815. Dengan demikian nilai hitung 2
hitung   <  nilai tabel 2

tabel , sehingga dapat 

disimpulkan bahwa skor pretest hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah berdistribusi normal.   
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Contoh analisis perhitungan untuk interval skor kelas pertama (3 - 4) 

• Batas Kelas 

Batas bawah kelas = Skor bawah – 0,5 = 3 – 0,5 = 2,5 

Batas atas kelas   = Skor atas + 0,5 =  4 + 0,5 = 4,5 

• Nilai Tengah (𝒕𝒊) 

xi =  
skor atas kelas + skor bawah kelas 

2
=  

4 + 3

2
= 3,5 

• Z Batas Kelas 

Z batas bawah =
x − x̅

S
=

2,5 − 7,36

3,11
= −1,56 

Z batas atas =
x − x̅

𝑆
=

4,5 − 7,36

3,11
= −0,92 

• Z Tabel 

Dilihat pada tabel Z kurva normal dimana: 

Z1(-1,56) = 0,05983  ; Z2(-0,92) = 0,1788 

 

• Interval Luas Z Tabel 

Z1 – Z2 = 0,05983 - 0,1788   = 0,1190 

 

• Banyaknya Data Hasil Penelitian (𝐎𝐢 ) 

Frekuensi awal dari skor 3 sampai 4 yaitu 2 

 

• Banyaknya Data yang Diharapkan (𝑬𝒊) 

Ei = Luas Z tabel × Jumlah responden = 0,1190 × 28 = 3,3320 

 

• Nilai Chi-Kuadrat 

𝜒2 =
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2

𝐸𝑖

=  
(2 − 3,3320)2

3,3320
=

1,7742

3,3320
= 0,5325 
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b. Post Test 

1) Banyaknya data (n)  : 28 

2) Skor rata-rata  : 15,64 

3) Standar deviasi (St) : 2,88 

Tabel D.2.1.2 Pengujian Normalitas Posttest 

Interval 
Kelas 

xi Batas Kelas Z Batas Kelas Luas Z Tabel 
Interval 
Luas Z 
Tabel 

Oi  Ei (Oi - Ei )2 (𝐎𝐢 −  𝐄𝐢 )𝟐

𝐄𝐢
 

11 – 12 11,5 10,5 – 12,5 -1,78 – (-1,09) 0,0375 – 0,1379 0,1004 3 2,8112 0,0356 0,0127 
13 – 14 13,5 12,5 – 14,5 -1,09 – (-0,40) 0,1379 – 0,3446 0,2067 4 5,7876 3,1955 0,5521 
15 – 16 15,5 14,5 – 16,5 -0,40 –    0,30  0,3446 – 0,6179 0,2733 6 7,6524 2,7304 0,3568 
17 – 18 17,5 16,5 – 18,5  0,30 –    0,99 0,6179 – 0,8389 0,2210 7 6,1880 0,6593 0,1065 
19 – 20 19,5 18,5 – 20,5  0,99 –    1,69 0,8389 – 0,9545 0,1156 5 3,2368 3,1089 0,9605 
21 – 22 21,5 20,5 – 22,5    1,69 –    2,38 0,9545 – 0,9913 0,0368 3 1,0304 3,8793 3,7648 

Jumlah 28   5,7534 
 

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, diperoleh nilai hitung 2
hitung = 5,7534. Sedangkan nilai tabel 2

tabel  untuk taraf kesalahan α = 

5% dan dk= k – 3 = 6 – 3 = 3 adalah sebesar 7,815. Dengan demikian nilai hitung 2
hitung   <  nilai tabel 2

tabel , sehingga dapat 

disimpulkan bahwa skor posttest hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah berdistribusi normal. 
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Contoh analisis perhitungan untuk interval skor kelas pertama (11 - 12) 

• Batas Kelas 

Batas bawah kelas = Skor bawah – 0,5 = 11 – 0,5 = 10,5 

Batas atas kelas   = Skor atas + 0,5 =  12 + 0,5 = 12,5 

• Nilai Tengah (𝒕𝒊) 

xi =  
skor atas kelas + skor bawah kelas 

2
=  

11 + 12

2
= 11,5 

• Z Batas Kelas 

Z batas bawah =
x − x̅

S
=

10,5 − 15,64

2,88
= −1,7847 

Z batas atas =
x − x̅

𝑆
=

12,5 − 15,64

2,88
= −1,0903 

• Z Tabel 

Dilihat pada tabel Z kurva normal dimana: 

Z1(-1,78) = 0,0375  ; Z2(-1,09) = 0,1379 

 

• Interval Luas Z Tabel 

Z1 – Z2 = 0,0375 – 0,1379 =  0,1004 

 

• Banyaknya Data Hasil Penelitian (𝐎𝐢 ) 

Frekuensi awal dari skor 11 sampai 12 yaitu 3 

 

• Banyaknya Data yang Diharapkan (𝑬𝒊) 

Ei = Luas Z tabel × Jumlah responden = 0,1004 × 28 = 2,8112 

 

• Nilai Chi-Kuadrat 

𝜒2 =
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

=  
(3 − 2,8112)2

2,8112
=

0,0356

2,8112
= 0,0127 
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D.2.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho =  Skor rata-rata hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton 

Tengah setelah diajar dengan menerapkan model pembelajaran Experiental 

Learning lebih kecil atau sama dengan skor rata-rata  hasil belajar fisika 

peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton Tengah sebelum diajar dengan 

menerapkan model pembelajaran Experiental Learning 

Ha =  Skor rata-rata hasil belajar fisika peserta didik kelas XI MIA MAN 1 Buton 

Tengah setelah diajar dengan menerapkan model pembelajaran Experiental 

Learning lebih besar skor rata-rata hasil belajar fisika peserta didik kelas XI 

MIA MAN 1 Buton Tengah sebelum diajar dengan menerapkan model 

pembelajaran Experiental Learning 

Hipotesis statistik: 

𝐻𝑜 ∶  𝜇1  ≤  𝜇2  

𝐻𝑎 ∶  𝜇1  >  𝜇2  

dengan: 

𝜇1    = Skor rata-rata populasi tes posttest 
      𝜇2    = Skor rata-rata populasi tes pretest 
 

Adapun hasil yang diperoleh dari analisis deksriptif mengenai hasil belajar 

fisika peserta didik pada Tabel D.2.2.1 berikut. 

Tabel D.2.2.1 : Data analisis statistik deskriptif untuk uji hipotesis 
Uji Hipotesis 

Posttest Pretest 

𝑛1 =  28 𝑛2 =  28 

𝑥1̅̅̅ =  15,64 𝑥2̅̅ ̅ =    8,00 

𝑆1 =    2,88 𝑆2 =    2,81 
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Untuk memperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 , maka terlebih dahulu harus mendapatkan korelasi 

data x1 dan x2 terlebih dahulu dengan menggunakan rumus: 

𝑟 =
𝑛 (∑ 𝑋1𝑋2)−(∑ 𝑋1)(∑𝑋2 )

√{𝑛 ∑ 𝑋1
2−(∑𝑋1)2} {𝑛 ∑ 𝑋2

2−(∑ 𝑋2)2} 

  

 
           Tabel D.2.2.1 : Data skor Posttest dan Pretest peserta didik 

No X1 X2 𝑿𝟏
𝟐  𝑿𝟐

𝟐  X1 . X2 
1 12   3 144 9 36 
2 15   5 225 25 75 
3 14 10 196 100 140 
4 16 11 256 121 176 
5 19 10 361 100 190 
6 22 13 484 169 286 
7 11   4 121 16 44 
8 11   3 121 9 33 
9 17   7 289 49 119 
10 18   7 324 49 126 
11 14   8 196 64 112 
12 17   5 289 25 85 
13 19   8 361 64 152 
14 17   8 289 64 136 
15 22 14 484 196 308 
16 19   6 361 36 114 
17 15   6 225 36 90 
18 14   5 196 25 70 
19 20   5 400 25 100 
20 18   9 324 81 162 
21 20 12 400 144 240 
22 16   7 256 49 112 
23 16 10 256 100 160 
24 17 10 289 100 170 
25 13   9 169 81 117 
26 21 12 441 144 252 
27 17   8 289 64 136 
28 15 10 225 100 150 
 465 225 7971 2045 3891 

 

𝑟 =
𝑛 (∑ 𝑋1𝑋2)−(∑ 𝑋1)(∑𝑋2 )

√{𝑛 ∑ 𝑋1
2−(∑𝑋1)2} {𝑛 ∑ 𝑋2

2−(∑ 𝑋2)2} 

  

 

𝑟 =  
(28 ×3891) −(465  ×225 )

√{(28×7971) −(465)2}{(28×2045) −(225)2}
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𝑟 =  
108948−104625

√{223188−216225}{57260 −50625}
   

𝑟 =  
4323

√{6963}{6635}
   

𝑟 =  
4323

√46199505
  

𝑟 =  
4323

6797,0218
  

𝑟 =  0,6360  

Maka, thitung =  
𝑋1̅̅ ̅̅ −𝑋2̅̅ ̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
−2𝑟(

𝑠1

√ 𝑛1
)(

𝑠2

√𝑛2
)

 

 =
15,64 −8,00

√
(2,88)2

28
 + 

(2,81) 2

28
−2(0,6360) 

2,88

√28
𝑥

2,81

√28

  

 =
7,64

√
8,29

28
 +  

7,90

28
−(1,2720 ) 

2,88

5,2915
𝑥

2,81

5,2915

   

 =
7,64

√(0,2961 + 0,2821 )−(1,2720) (0,5443 )(0,5310)
  

   =
7,64

√0,5782 −0,3676
 

    =
7,64

√0,2106
 

   =
7,64

0,4589
= 16,6485 

Berdasarkan analisis di atas, diperoleh nilai thitung = 16,6485 Sedangkan nilai ttabel untuk taraf 

signifikan α = 5% dan dk= n – 2 = 28 – 2 = 28 adalah sebesar 1,701. Dengan demikian thitung 

> ttabel , maka Ha diterima dan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdapat 

peningkatan hasil belajar fisika peserta didik Kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah setelah 

diajar dengan menerapkan metode Experiental Learning. 
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LAMPIRAN D.3 
UJI N-GAIN 

 
Tabel D.2.1. Data Hasil Analisis N-Gain 

No. 
Subjek Nama 

Skor 
N-Gain Kategori 

Pre test Post test 

1 Ayu Apriliani   3 12 0,41 Sedang 
2 Fajrun J Alimudin   5 15 0,50 Sedang  

3 Intan 10 14 0,27 Sedang 

4 Jayanti 11 16 0,36 Sedang 

5 Julia 10 19 0,60 Sedang 
6 La Jidin 13 22 0,75 Tinggi  

7 Laila Rahma   4 11 0,33 Sedang  

8 M. Rahmi Indrawulan   3 11 0,36 Sedang 
9 Marwah   7 17 0,56 Sedang 

10 Maryam Nur Fadila   7 18 0,61 Sedang 
11 Mas'ud   8 14 0,35 Sedang 

12 Maulani Nur   5 17 0,60 Sedang 
13 Muh. Fatahillah   8 19 0,65 Sedang 
14 Muh. Ikbal   8 17 0,53 Sedang  
15 Muhamad Bahtiar 14 22 0,73 Tinggi  

16 Mukmin   6 19 0,68 Sedang  

17 Muslimin Kasim   6 15 0,47 Sedang 
18 Muzdalifah. N   5 14 0,45 Sedang 

19 Puspita Sari   5 20 0,75 Tinggi 

20 Rahmat Subhan   9 18 0,56 Sedang 
21 Reza Wahyu 12 20 0,62 Sedang 

22 Safrul   7 16 0,50 Sedang 

23 Siti Maisyaro 10 16 0,40 Sedang 
24 Sumardin 10 17 0,47 Sedang 

25 Syahdan   9 13 0,25 Rendah  

26 Upi Sukma Ismail 12 21 0,69 Sedang 
27 Wa Julianti   8 17 0,53 Sedang 

28 Waode Nurhaliza 10 15 0,33 Sedang 

JUMLAH 2250 4650 14,310 - 
RATA-RATA         8,04       16,61 0,51 Sedang 
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Uji N-Gain Rata-rata Peserta Didik: 

𝑔 =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑛 – 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
  

 
𝑔 =

16,61−8,04

25−8,04
  

 
𝑔 =

8,57

16,96
  

 
𝑔 = 0,51  

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh besar N-Gain rata-rata yang diperoleh dari 

perhitungan adalah 0,51 berdasarkan kriteria N-Gain, maka peningkatan hasil belajar fisika 

peserta didik yang terjadi sebelum dan setelah menerapkan model Experiental Learning pada 

kelas XI MIA 1 MAN 1 Buton Tengah termasuk kategori sedang. 
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LAMPIRAN E 

 

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 
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LAMPIRAN E 
DAFTAR KEHADIRAN SISWA 

 
Satuan Pendidikan   : MAN 1 Buton Tengah 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Kelas / Semester   : XI MIA 1/I  

No Nama JK 
Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin 

12-
Sep 

16-
Sep 

19-
Sep 

23-
Sep 

26-
Sep 

30-
Sep 

03-
Okt 

07-
Okt 

1 Ayu Apriliani P √ √ a √ √ √ √ √ 

2 Fajrun J Alimudin L √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Intan P √ √ √ √ a √ √ √ 

4 Jayanti P √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Julia P √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 La Jidin L √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Laila Rahma P √ √ √ a √ √ √ √ 

8 M. Rahmi Indrawulan L √ √ a a √ √ √ √ 

9 Marwah P √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 Maryam Nur Fadila P √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Mas'ud L √ √ √ √ √ √ √ √ 

12 Maulani Nur P √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 Muh. Fatahillah L √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 Muh. Ikbal L √ √ √ √ √ √ √ √ 

15 Muhamad Bahtiar L √ √ √ √ √ √ √ √ 

16 Mukmin L √ √ √ √ √ √ √ √ 

17 Muslimin Kasim L √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 Muzdalifah. N P √ a √ √ √ √ √ √ 

19 Puspita Sari P √ √ √ √ √ √ √ √ 

20 Rahmat Subhan L √ √ √ √ √ √ √ √ 

21 Reza Wahyu L √ √ √ √ √ √ √ √ 

22 Safrul L √ √ √ √ √ √ √ √ 

23 Siti Maisyaro P √ √ √ √ √ √ √ √ 

24 Sumardin L √ √ √ √ √ √ √ √ 

25 Syahdan L √ √ √ √ √ s s √ 

26 Upi Sukma Ismail P √ √ √ √ √ √ √ √ 

27 Wa Julianti P √ √ √ √ √ √ √ √ 

28 Waode Nurhaliza P √ √ a √ √ √ √ √ 

 
Keterangan :  
  √ : hadir 
  s : Sakit 
  i : Izin 
  a : Tanpa keterangan 
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LAMPIRAN F 

 

DAFTAR TABEL STATISTIK 

F.1  TABEL r  

F.2  TABEL Z KURVA NORMAL 

F.3  TABEL CHI-KUADRAT 

F.4 TABEL t 
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LAMPIRAN F.1 

TABEL r 

 

             Ananda dan Muhammad Fadhli (2018: 333) 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F.2 
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TABEL Z KURVA NORMAL
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Lanjutan tabel z 

   
                    Ananda dan Muhammad Fadhli (2018: 345-346) 

 

 

LAMPIRAN F.3 

TABEL CHI-KUADRAT 
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LAMPIRAN F.4 

TABEL t 

          Hanief dan Wasis Himawanto (2017: 138) 
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Lanjutan tabel t 
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    Hanief dan Wasis Himawanto (2017: 136-137) 

 



165 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN G 

 

DOKUMENTASI  
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LAMPIRAN G 

DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN H 

 

PERSURATAN DAN LAIN-LAIN 
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