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ABSTRAK 

Soviah. 2022. Pengaruh Model Problem Based Learning Berbasis  Eksperimen 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Gowa. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Riskawati dan Pembimbing 

II Nurfadilah. 

Pembelajaran fisika kelas X MIPA SMA Negeri 1 mengalami beberapa 

kekurangan seperti peserta didik kurang terampil dalam menyelesaikan masalah 

secara sistematis dan belum terlalu aktif di dalam kelas. Proses pembelajaran 

sebelum diberikan perlakuan menunjukan peserta didik masih pasif, peserta didik 

masih bekerja secara individual dan juga tidak tampak kekreatifan peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran. Akibat dari kondisi 

tersebut, banyak peserta didik mendapat nilai  di bawah nilai Kriteria Ketuntasan 

Maksimal (KKM). Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam pembelajaran fisika 

perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

fisika peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dianggap tepat adalah 

model Problem based Learning  berbasis eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis perbedaan hasil belajar fisika peserta didik kelas X MIPA SMA 

Negeri 1 Gowa yang diajar menggunakan model problem based learning berbasis 

eksperimen dengan model pembelajaran discovery learning. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi experiment. 
Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 1 

Gowa tahun ajaran 2022/2023 yang terdiri dari 6 kelas dengan sampel dipilih secara 

Porpusive sampling sehingga diperoleh kelas X MIPA 2 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas X MIPA 4 sebagai kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 33 orang. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan hasil belajar fisika peserta didik kelas X 

MIPA 2 yang diajar menggunakan model  problem based learning berbasis 

eksperimen berada pada kategori sedang, yaitu dengan nilai rata-rata posstest 

sebesar 56,21 sedangkan hasil belajar fisika peserta didik kelas X MIPA 4  yang 

diajar menggunakan model Discovery Learning berada pada kategori sedang, yaitu 

dengan nilai rata-rata Posttest sebesar 48,18. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan 

nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.012 < 0.05 yang berarti terdapat perbedaan pada kedua 

kelas sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model  

problem based learning berbasis eksperimen terhadap Hasil Belajar peserta didik. 

Implikasi terhadap perkembangan ilmu pendidikan fisika dapat dijadikan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar fisika dan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah secara sistematis peserta didik. 

 

Kata kunci : Eksperimen, Hasil Beralajar, problem Based Learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini semakin berkembang, berbagai 

macam pembaharuan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pendidikan yang sudah ada. Terdapat berbagai upaya yang dapat ditempuh 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti mengembangkan 

kurikulum pendidikan, membuat inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran 

serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Salah satu tujuan yang ingin 

dicapai dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada adalah tercapainya 

keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah (Purwanto,i  2016).  

Sistem pendidikan yang ada di Indonesia sering kali mengalami 

perubahan guna menciptakan kualitas pendidikan yang lebih maksimal. 

Perubahan yang terjadi di dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar yang efektif. Proses belajar mengajar yang 

efektif dalam suatu sekolah di pengaruhi oleh berbagai aspek, baik itu aspek 

dari luar maupun dalam sekolah. Di dalam sekolah sering kali terjadi masalah 

dalam proses belajar mengajar, baik itu dari peserta didik maupun guru. 

(Abdullah, 2015) mengukapkan bahwa belajar pada dasarnya merupakan 

peristiwa yang bersifat individual yakni peristiwa terjadinya perubahan tingkah 

laku sebagai dampak dari pengalaman individu. Sementara itu, pembelajaran 
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adalah penyediaan kondisi yang  mengakibatkan terjadinya proses belajar pada 

diri peserta didik. 

Melalui proses pembelajaran diharapkan dapat tercapai tujuan 

pendidikan nasional. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum 

2013 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bertujuan membangun landasan 

bagi berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang: 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan 

berkepribadian luhur; berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; sehat, 

mandiri, dan percaya diri; dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung 

jawab. Menurut (Huda, 2016) Agar pembelajaran menjadi efektif dan afektif, 

pembelajaran seharusnya dipahami lebih dari sekedar penerima pasif 

pengetahuan, melainkan seseorang yang sacara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran yang diarahkan oleh guru menuju lingkungan kelas yang nyaman 

dan kondisi emosional ,sosiologis,psikologis dan fisiologis yang kondusif.  

Pembelajaran yang ada sekarang lebih banyak mengembangkan 

bagaimana agar pembelajaran berpusat pada peserta didik (student center), Hal 

ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang di mana peserta didik dituntut untuk 

berperan aktif. Model pesmbelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran 

hasil penurunan teori psikologis pendidikan dan teori belajar yang dibuat 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas. Model Pembelajaran dapat diartikan juga sebagai 

pola untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi dan memberi petunjuk 

kepada guru di kelas (Suprijono, 2016).   
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Berdasarkan pengalaman selama PPL di SMA Negeri 1 Gowa 

Makassar, ditemukan beberapa kendala pada saat peserta didik menerima 

pelajaran fisika, Misalnya peserta didik cepat bosan saat menerima pelajaran, 

mudah mengantuk, berbicara dengan teman-temannya di luar materi yang 

sedang dibahas dan  guru kadang-kadang hanya fokus pada satu peserta didik 

saja sehingga peserta didik lain merasa terabaikan. Di samping itu, peserta didik 

masih menganggap fisika adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap 

sangat sulit untuk dipelajari karena banyaknya rumus yang harus dipahami. 

Anggapan tersebut dibuktikan dengan pendapat peserta didik bahwa pelajaran 

fisika itu harus menguasai semua rumus dan pelajaran yang membosankan 

untuk dipelajari. 

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi dan wawancara awal 

dengan salah satu guru fisika yang mengajar di kelas X SMA Negeri 1 Gowa. 

Beliau mengatakan bahwa pada proses pembelajaran peserta didik kurang 

terampil dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan belum terlalu aktif 

di dalam kelas. Proses pembelajaran sebelum diberikan perlakuan menunjukan 

peserta didik masih pasif, peserta didik masih bekerja secara individual dan juga 

tidak tampak kekreatifan peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah 

dalam pembelajaran. Akibat dari kondisi tersebut, banyak peserta didik 

mendapat nilai  di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM). Dari data 

yang diperoleh, nilai rata-rata ujian semester genap kelas X yaitu 65, kurang 

dari 50% peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar fisika peserta didik masih rendah. 
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Menyikapi masalah di atas, perlu adanya usaha - usaha guru dalam 

pembelajaran fisika merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep - konsep fisika, 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah direncanakan bisa tercapai dan dengan 

demikian hasil belajar juga meningkat. Oleh karena  itu, guru sebagai pendidik 

diharapkan menguasai suatu model pembelajaran yang mampu membantu 

meningkatkan kemampuan peserta didik memahami dan juga mengingat data, 

fakta atau konsep yang berkaitan dengan fisika. Salah satu model pembelajaran 

yang bisa di gunakan yaitu model problem based learning. Boud dan Faletti 

(1997) dalam (Nurdyansyah & Fahyuni, 2016) mengemukaan bahwa  model 

problem Based Learning adalah inovasi yang paling signifikan dalam 

pendidikan. Margetson (1994) dalam (Nurdyansyah & Fahyuni, 2016) 

mengemukakan  bahwa kurikulum Problem Based Learning membantu untuk 

meningkatkan perkembangan ketereampilan belajar sepanjang hayat dalam 

pola pikir  yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif. Kurikulum Problem 

Based Learning memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komonikasi, 

kerja kelompok dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik dengan 

pendekatan lain.  

Problem Based Learning mengajak peserta didik untuk belajar mandiri, 

berpikir krirtis dan koperatif, sedangkan guru sebagai fasilitator maka peserta 

didik harus gigih dalam menyelesaikan masalah yang disajikan. Selama 

menyelasaikan masalah tanpa disadari peserta didik, maka segala karakter diri 

peserta didik akan muncul . Problem Based Learning mengorganisasikan 

pengajaran disekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial 
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penting dan secara pribadi bermakna untuk peserta didik (Nurdyansyah & 

Fahyuni, 2016).  Hal ini sangat cocok jika di terapkan dalam pembelajaran 

fisika yang dimana pembelajaran fisika ini dalam pembelajaranya 

memfokuskan pada masalah-masalah gejala fisis dalam kehidupan nyata yang 

bermakna bagi peserta didik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan menerapkan model Problem Based Learning 

berbasis eksperimen dengan judul: Pengaruh model problem based learning 

berbasis eksperimen terhadap hasil belajar peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Gowa. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang  yang telah duraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Seberapa besar hasil belajar peserta didik yang diajar menggunakan model 

problem based learning berbasis eksperimen ? 

2. Seberapa besar hasil belajar fisika  peserta didik yang diajar menggunakan    

model pembelajaran discovery learning ? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang diajar 

menggunakan model problem based learning berbasis eksperimen dengan 

model pembelajaran discovery learning ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan Seberapa besar hasil belajar fisika  peserta didik 

yang diajar menggunakan model problem based learning berbasis 

eksperimen. 

2. Untuk mendeskripsikan Seberapa besar hasil belajar peserta didik yang  

diajar menggunakan model pembelajaran discovery learning. 

3. Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar peserta didik yang diajar 

menggunakan model problem based learning dengan model pembelajaran 

discovery learning. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar fisika  

2. Sebagai bahan masukan bagi guru bahwa proses pembelajaran dengan 

model problem based learning berbasis eksperimen dapat meningkatakan 

hasil belajar Peserta didik.  

3. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peserta didik calon guru 

bahwa proses pembelajaran menggunakan model problem based learning 

berbasis eksperimen dapat meningkatakan hasil belajar.  

4. Menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang model problem 

based learning berbasis eksperimen dan dapat digunakan nantinya dalam 

proses pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran  

Teori-teori pembelajaran dan perkembangan sangat berpengaruh 

terhadap pengajaran di ruang kelas. Seorang guru bisa saja menerapkan 

teori-teori tersebut kepada siswa-siswanya. Akan tetapi, teori-teori ini 

terkadang tidak sesuai untuk mengembangkan suatu model pengajaran dan 

memaksimalkan pembelajaran sebagian siswa. Selanjutnya, disebutkan 

bahwa teori-teori pembelajaran dan pengembangan sifatnya sangat 

deskriptif. Sementara itu, teori pengajaran lebih preskriptif. Ia preskriptif 

dalam pengertian bahwa ia memaparkan aturan-aturan tentang cara-cara 

paling efektif dalam membantu peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan, skill, dan sebagainya.  

Teori pengajaran juga harus mampu menyediakan hamparan ide 

dalam mengevaluasi cara pengajaran tertentu. Teori pengajaran juga harus 

berusaha memaparkan cara-cara terbaik dalam memaksimalkan 

pembelajaran sebagian siswa. Jika teori-teori pembelajaran 

mendeskripsikan proses belajar, maka teori pengajaran di sisi lain berusaha 

mengetengahkan aturan-aturan dalam meningkatkan proses belajar peserta 

didikitu sendiri. Joyce dan Weill mendeskripsikan Model Pengajaran 

sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk   
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kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu proses 

pengajaran di ruang kelas atau di setting yang berbeda. (Huda, 2013) 

Model-Model Pengajaran dirancang untuk tujuan-tujuan 

tertentu—pengajaran konsep-konsep informasi, cara-cara berpikir, studi 

nilai-nilai sosial, dan sebagainya—dengan meminta peserta didikuntuk 

terlibat aktif dalam tugas-tugas kognitif dan sosial tertentu. Sebagian model 

berpusat pada penyampaian guru, sementara sebagian yang lain berusaha 

fokus pada respons peserta didikdalam mengerjakan tugas dan posisiposisi 

peserta didik sebagai partner dalam proses pembelajaran. Akan tetapi model 

menekankan bagaimana membantu peserta didikbelajar mengkonstruksi 

pengetahuan belajar, bagaimana cara belajar, yang mencakup belajar dan 

sumber-sumber yang sering kali dianggap pasif, seperti belajar dari 

ceramah, film, tugas membaca, dan sebagainya (Huda, 2013) 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan rangkaian penyajian 

materi pembelajaran yang meliputi segala aspek sebelum dan setelah 

pembelajaran dilaksanakan.  

2. Problem Based Learning 

a. Pengertian Problem Based Learning 

 Model problem based learning atau dalam bahasa indonesia 

dikenal dengan Pembelajaran berbasis masalah menurut  (Widiasworo, 

2018) merupakan proses pembelajaran yang mengorentasikan peserta 

didik pada suatu masalah nyata yang memicu peserta didik untuk 

meniliti, menguraikan, dan mencari penyelesaiannya. Pembelajaran 
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problem based learning sangat berkaitan dengan realistis kehidupan 

nyata peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya belajar dalam 

wilayah pengetahuan, tetapi juga mengalami dan merasakan.  

 Menurut Rusman (2011) Model problem based learning 

pertama kali di perkenalkan pada awal tahun 1970-an di universitas Mc 

master fakultas kedokteran kanada, sebagai suatu upaya mendiagnosis 

dan menemukan solusi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai 

situasi yang ada. Problem based learning dapat menjadikan peserta 

didik menjadi pemblelajar yang mandiri, yang artinya peserta didik 

ketika belajar dapat memilih strategi belajar yang sesuai dan trampil 

menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mengontrol proses 

belajarnya serta termotivasi untuk menyelesaikan proses belajar 

tersebut. (Kurniasih, 2015) 

 Sedangkan menurut (Huda, 2016) model problem based 

learning merupakan model pembelajaran yang diperoleh melalui proses 

menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut 

diperkenalkan diawal proses pembelajaran. Pembelajaran problem 

based learning merupakan sala satu peralihan pradigma pengajaran 

menuju pradigma pembelajaran. Jadi fokus dari pembelajaran problem 

based learning ini yaitu pembelajaran peserta didik, bukan pengajaran 

pada guru.  

  (Setiawan et al., n.d.) berpendapat bahwa pedagogi 

pembelajaran problem based learning ini membantu memperjelas dan 

menunjukan cara berfikir serta memperjelas kekayaan struktur dan 
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proses kognitif yang terlibat di dalamnya. Pembelajaran  problem based 

learning ini mengoptimalkan tujuan, kebutuhan, serta motivasi yang 

mengarahkan suatu proses belajar   yang merancang berbagai macam 

kognisi pemecahan masalah. Invoasi dari pembelajaran problem based 

learning ini menggambungkan penggunaan akses-learning Yaitu 

interdisiplinear kreatif, pengguasan dan pengembangan keterampilan 

individu.  

 Moffit dalam (Rusman, 2011) berpendapat bahwa 

pembelajaran problem based learning adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang berorentasi pada masalah dalam kehidupan nyata 

sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan 

trampil dalam memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. 

  (Suprijono, 2016) menyatakan bahwa hasil belajar dari 

pembelajaran problem besed learning adalah paserta didik memiliki 

keterampilan penyelidikan. Peserta didik mempunyai keterampilan 

mengatasi masalah. Peserta didik mempunyai kemampuan mempelajari 

orang dewasa dan peserta didik dapat menjadi pembelajar yang mandiri 

dan independen. 

 Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa model problem based learning 

merupakan salah satu model pembelajaran yang mengorientasikan 

peserta didik pada masalah nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, 

dimana peserta dituntut aktif untuk berfikir tingkat tinggi dalam 
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melakukan penyelidikan terhadap masalah yang di sajikan serta 

mengorentasikan peserta didik untuk belajar secara mandiri. 

b. Karakteristik Problem Based Learning 

 Menurut Nurdyansyah & Fahyuni (2016) Terdapat tiga ciri 

utama model problem based learning yaitu sebagai berikut :  

1) Model pembelajaran berbasis masalah merupakan rangakaian 

aktvitas pembelajaran, artinya implementasi Model PBL ada 

sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Model PBL tidak 

mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendegarkan, 

mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi melalui 

pembelajaran berbais masalah peserta didikaktif berpikir, 

berkomonikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya 

menyimpulkan data, 

2) Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, 

model pembelaran berbasis masalah menempatkan masalah 

sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa 

masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran  

3) Pembelajaran masalah di lakukan dengan menggunakan metode 

ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir 

ini dilakukan melalui tahapan tertentu sedangkan empiris artinya 

proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang 

jelas.  

 Pedagogi problem based learning membantu untuk 

menunjukkan dan memperjelas cara berpikir serta kekayaan dari 
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struktur dan proses kognitif yang terlibat di dalamnya. Inovasi PBL 

menggabungkan penggunaan dari akses e-learning, interdisipliner 

kreatif, penguasaan, dan pengembangan keterampilan individu 

(Nurdyansyah & Fahyuni, 2016) 

 (Nurdyansyah & Fahyuni, 2016) menyatakan bahwa 

Karateristik Problem Based Learning adalah sebagai berikut.  

1) Permasalahan menjadi starting poin dalam belajar;  

2) Permasalahan yang diangkat adalah yang ada didunia nyata yang 

tidak tersruktur; 

3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective);  

4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sikap, dan kompetensi yang kemuddian membutuhkan identifikasi 

kebutuan belajar dan bidang baru dalam belajar; 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utuma;  

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, 

dan evaluasi informassi merupakan proses yang ese nsial dalam 

PBL;  

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif;  

8) Pengembangan keterampilan inkuiri dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari 

solusi dari sebuah permasalahan;  

9) Keterbukaan proses dalam Problem Based Learning meliputi 

sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar;  
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10) Problem Based Learning melibatkan evaluasi dan review peserta 

didikdan proses belajar. 

c. Tujuan Model problem based learning 

 Pembelajaran Problem Based Learning sebenarnya didesain 

bukan untuk membantu guru menyampaikan sejumlah informasi (materi 

pelajaran) kepada siswa. Untuk menyampaikan — informasi dapat 

digunakan model pembelajaran langsung (direct instruction) dan metode 

ceramah (Aji et al., 2017). Tujuan utama pengembangan problem based  

learning adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan proses 

berpikirnya, belajar secara dewasa melalui pengalaman yang menjadikan 

peserta didikmandiri. Menurut (Areds, 1997), ada 3 (tiga) tujuan utama 

dari Problem Based Learning, yakni: 

1) Mengembangkan kemampuan berpikir peserta didikdan kemampuan 

memecahkan masalah.  

2) Mendewasakan peserta didikmelalui peniruan.  

3) Membuat peserta didiklebih  mandiri.  

d. Sintaks Model Problem Based Learning  

(Areds, 1997)  dalam  (Ratumanan, 2012) mengemukakan ada 5 

(lima) langkah utama dalam penggunaan Problem Based Learning. 

Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 Sintaks Model problem based learning 

No Langkah Perilaku Guru 

1.  Orientasi peserta didik pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan hal-

hal penting yang dianggap perlu 

dan memotivasi peserta 
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didikdalam melakukan kegiatan 

pemecahan masalah.  

2.  Mengorganisasikan peserta 

didik dalam belajar 

Membantu peserta 

didikmendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas 

yang berkaitan dengan masalah. 

3. Memberi bantuan dalam 

penyelidikan secara mandiri 

atau bersama kelompok 

Mendorong peserta didikdalam 

mengumpulkan informasi yang 

diperlukan, melaksanakan 

eksperimen dan penyelidikan 

untuk menjelaskan dan 

menyelesaikan masalah.  

4. Mengembangkan dan 

menyediakan alat-alat 

Membantu peserta didikdalam 

perencanaan dan 

mempersiapkan alat-alat yang 

diperlukan seperti diktat, video, 

model dan membantu 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu peserta didik untuk 

merefleksikan pada 

penyelidikan dan proses yang 

digunnakan. 

 

 Penggunaan model problem based learning dalam pembelajaran 

membutuhkan persiapan yang baik. Menurut Arends (1907) dalam 

(Ratumanan, 2012), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tugas 

perencanaan (planning task) pembelajaran dengan menggunakan 

Pembalajaran Berbasis masalah   adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan tujuan (decide on objectives)  

 Penetapan tujuan khusus pada PBL merupakan salah satu hal 

yang perlu dipertimhangkan. Sebelumnya dijelaskan bagaimana 

PBL dirancang untuk membantu pencapaian tujuan dalam 

meningkatkan keterampilan Intejektuai dan penyelidikan 

pemahaman dan menolong peserta didikmenjadi mandiri. Beberapa 

pelajaran yang disampaikan menggunakan pembelajarann Problem 
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Based Learning dapat ditujukan pada pencapaian seluruh tujuan 

secara simultan.  

2) Merancang Situasi permasalahan secara tepat (design appropriate 

problem situations).  

 Problem Based Learning didasarkan pada pernyataan (premise) 

berupa teka teki dan permasalahan yang belum jelas yang dapai 

meningkatkan keingintahuan dan selanjutnya digunakan dalam 

inkuiri. Perumusan masalah yang tepat dengan menyesuaikan 

fasilitas yang tersedia merupakan salah satu tugas penting bagi guru. 

Beberapa pengembang Problem Based Learning yakin bahwa 

peserta didikakan memiliki keterbukaan dalam mendefinisikan 

masalah yang akan diselidiki. sebab proses ini akan membantu 

perkembangan penguasaan masalah (Krajcik. 1994). Hal lain dapat 

mengarahkan peserta didikterhadap bantuan memperbaiki 

penguasaan masalah yang disesuaikan dengan bahan dan peralatan 

yang ada. Situasi permasalahan yang baik sedikitnya memiliki 5 

(lima) kriteria utama, yakni: 

1) Harus otentik (authentic). artinya bahwa masalah harus sesuai 

dengan pengalaman dunia nyata peserta didikdari pada dengan 

prinsip-prinsip disiplin akademik tertentu. 

2) Masalah seharusnya bersifat misteri (mystery) atau teka teki 

(puzzlement). Masalah tersebut sebaiknya memberikan 

tantangan dan tidak hanya mempunyai jawaban sederhana, serta 

memerlukan (mempunyai) solusi alternatif yang masing-masing 
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memiliki kelebihan dan  kekurangan. Dalam hal ini tentu saja 

memerlukan dialog dan perdebata  

3) Masalah harus bermakna (meaningful) bagi peserta didikdan 

sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual mereka. 

4) Masalah yang disajikan guru harus cukup luas sehingga 

memungkinkan mencanai tujuan pengajaran untuk membuat 

pelajaran sesuai (feasible) dengan waktu. ruang, dan sumber 

belajar yang tersedia. 

3) Masalah yang disajikan harus bermanfaat atau menguntungkan 

(benefit) bagi usaha keiompok dan tidak mengganggu (hindered) 

usaha kelompok. 

 Mengorganisasikan sumber belajar serta merenzanakan alat dan 

bahan (organize resources and plan iogistics). Problem based learning 

mendorong peserta didik bekerja dengan menggunakan berbagai bahan 

dan alat, sebagian dapat dilakukan di ruang kelas, perpustakaan, 

laboratorium komputer dan juga dapat dilakukan di luar sekolah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, guru bertanggung jawab 

mengorganisasikan sumber-sumber belajar (resources), merencanakan 

dan mempersiakan (menyediakan) alat dan bahan (logistic). Ini akan 

memungkinkan peserta didikuntuk bekerja dan belajar secara optimal 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi ( Ratumanan, 2012 : 125-

127).   

 



17 
 

 
 

3. Eksperimen 

 Eksperimen adalah cara penyajian pelajaran, yaitu peserta didik 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen mempunyai 3 langkah, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi/tindak lanjut eksperimen (Nurlina, n.d.).    

 Metode Eksperimen adalah Metode atau cara di mana guru dan 

murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk 

mengetahui pengaruh atau akibat dari sesuatu aksi.Pada intinya, metode 

pembelajaran eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan kepada 

peserta didik mengenai kebenaran riil dari teori-teori hukum yang 

berlaku berlaku, dan peserta didikmendapatkan jawaban langsung dari 

percobaan yang dilakukan (Hamdayama, 2014) 

 Kelebihan model Pembelajaran Eksperimen, antara lain : 

a. Perhatian peserta didikakan dapat terpusat sepenuhnya pada anak 

yang di Demonstrasikan atau di Eksperimenkan 

b. Memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk ingatan 

yang kuat dan keterampilan dalam berbuat 

c. Hal-hal yang menjadi teka-teki peserta didikdapat terjawab melalui 

eksperimen 

d. Menghindarkan kesalahan peserta didikdalam mengambil 

kesimpulan karena mereka mengamati secara langsung jalannya 

proses demonstrasi yang di adakan atau eksperimen. 
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 Kelemahan metode eksperimen, antara lain : 

a. Persiapa dan pelaksanaannya memakan waktu lama 

b. Metode ini tidak efektif apabila tidak di tunjang dengan peralatan 

yang lengkap sesuai dengan kebutuhan 

c. Sukar di laksanakan bila peserta didikbelum matang: kemampuan 

untuk melaksanakannya 

 Teknis pelaksanaan Pembelajaran Eksperimen, yaitu: 

a. Menerangkan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari  

b. Kemudian guru menerangkan tentang model pembelajaran yang 

akan dilaksanakan  

c. Membicarakan terlebih dahulu permasalahan yang seknifikasi untuk 

di angkat dan akan di pertontonkan  

d. Sebelum guru menetapkan alat yang di perlukan langkah-langkah 

apa saja yang harus di variebel-variebel apa yang harus di kontrol  

e. Setelah eksperimen di lakukan guru harus mengumpulkan laporan,  

f. memproses kegiatan, dan mengadakan tes untuk menguji 

pemahaman murid. 

4. Model Pembelajaran Problem Beased Learning Berbasis Eksperimen 

 Model problem based learning menyediakan berbagai pengalaman 

belajar bagi anak dengan melatih memecahkan masalah melalui berbagai 

teknik dan media yang mendukung. Selain menggunakan metode proyek, 

Model problem based learning dapat diterapkan pula dengan menggunakan 

metode eksperimen. Metode eksperimen sangat efektif diterapkan guna 

membantu peserta didik  memecahkan masalah dengan bantuan alat dan 
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bahan serta langkah-langkah yang terstruktur. . Namun perlu diperhatikan 

bahwa pengertian eksperimen untuk peserta didik bukanlah suatu proses 

dan cara yang rumit yang agar dapat memahami konsep sains, melainkan 

harus ditekankan adalah bagaimana peserta didik  menemukan solusi 

terhadap permasalahan yang ada dan peserta didik dapat menemukan 

sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan tersebut (Poerwati et al., 2022). 

 Pengenalan sains berbasis eksperimen akan menolong peserta didik  

memecahkan masalah melalui pengalaman langsung dengan cara 

menyelidiki, mencoba dan membuktikan suatu konsep sains. Melalui model 

pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mempelajari sains dengan 

cara yang berbeda, menantang daya pikirnya dengan pengalaman belajar 

langsung dan menemukan sendiri pengetahuannya melalui pemecahan 

masalah. Pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk terlibat 

langsung dalam praktik ilmiah akan melatih keterampilan berpikir kritis 

peserta didik  untuk menjadi pembelajar ilmu seumur hidup (Crawford & 

Capps, 2018). Tujuan model problem based learning umumnya menantang 

dan mengasah kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, 

keterampilan menggali informasi, pembelajaran kolaboratif dan tim, 

reflektif dan evaluatif (Tan, 2003).  

5. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar  

 Hasil belajar dapat di pahami dari dua kata yang menyusunnya, 

yaitu “Hasil” dan “Belajar”. Hasil menunjukan suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu proses atau aktivitas yang mengakibatkan 
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berubahnya input secara fungsional  sedangkan kata Belajar ditunjukan 

untuk mengusahkan adanya perubahan perilaku pada individu yang 

belajar. Dari perubahan perilaku inilah dijadikan perolehan hasil belajar. 

Menurut Winkel dalam (Purwanto, 2016) mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah proses yang terjadi pada individu yang beriteraksi dengan 

lingkungan agar terjadi perubahan dalam perilakunya. 

 Menurut (Suprijono, 2016) hasill belajar merupakan pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Menurut pemikiran Gagne dalam (Purwanto, 2016), hasil 

belajar berupa : 

1) Informasi Verbal yaitu suatu kemampuan mengungkap pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan dan tertulis. Kemampuan yang di 

maksud disini yaitu kemampuan untuk merespons secara spesifik 

terhadap suatu rangsangan, dimana kemampuan ini tidak 

memerlukan manipulasi simbol. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep yang terdiri dari kemampuan mengkategorikan sesuatu, 

menganalisis, mensintesis, mengkonsepkan dan mengembangakan 

prinsip-prinsip keilmuan. 

3) Strategi kognitif yaitu keahlian menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini di antarnya 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah 
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4) Keterampilan  motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

menggerakan jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga gerak 

jasmani terwujud dengan otomatis  

5) Sikap merupakan kamampuan menilai suatu objek sehinggan mampu 

menerima dan menolak sesuatu objek tersebut. Sikap berupa 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai serta merupakan 

kemampuan untuk menilai sesuatu sebagai sebagai standar prilaku.  

 Menurut (Suprijono, 2016) hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif berupa knowledge 

(pengetahuan atau ingatan), comperhension (pemhaman, menjelaskan, 

meringkas, mencontoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan, menghubungkan), synthesis 

(mengorganisasikan, merancanakan, membentuk) dan evaluasi 

(menilai). Domain afektif antara lain receiving (sikap, menerima), 

responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi), domain psikomotor 

meliputi intiatory, pre-routine, dan rountinazed. Psikomotor juga 

mencakup keterampilan produktivitas, teknik, fisik, sosial, manajerial 

dan intelektual. 

 Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan tersebut, dapat 

simpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu pencapaian presentasi 

peserta didik yang diperoleh setlah melalukan serangkain proses balajar 

yang mencakup tiga ranah kemampuan yaitu penilaian kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 
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b. Taksonomi hasil belajar kognitif 

 Hasil belajar kognitif merupakan berubahnya perilaku peserta 

didik dalam ranah kognisi. Proses pembelajaran yang melibatkan ranah 

kognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh 

sensori, penyimpanan dan pangolahan data didalam otak yang kemudian 

menjadi informasi hingga kemudian informasi tersebut di panggil 

kembali yang kemudian di berlakukan untuk menyelesaikan masalah. 

Karena dalam proses belajar melibatkan otak maka perubahan perilaku 

juga terjadi pada otak yaitu berupa kemampuan tertentu oleh otak untuk 

menyelesaikan masalah, oleh (Purwanto, 2016). 

 Hasil belajar kogntif tidak hanya berupa kemampuan tunggal 

akan tetapi juga kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku 

dalam domain kognitif yang meliputi beberapa tingkat atau jenjang. 

(Purwanto, 2016) 

 Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka 

studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, 

psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut (Sahriani et al., 2019) : 

1) Ranah kognitif. Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan penilaian. 

2) Ranah afektif. Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif 

meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau  

reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau 

kompleks nilai.  



23 
 

 
 

3) Ranah psikomotor. Meliputi keterampilan motorik, manipulasi 

benda-benda, koordinasi neuromuscular (menghubungkan, 

mengamati). 

 Bloom membagi dan menyusun secara hirarkis tingkat hasil 

belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana yaitu 

hafalan sampai yang paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. Semakin 

tinggi suatu tingkat pengguasaan maka semakin kompleks dan dalam 

pengguasaan tingkat yang kompleks perlu adanya pengguasaan tingkat 

sebelumnya. Enam tingkat yang dimaksud disini di antaranya adalah 

hafalan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis 

(C5) dan evaluasi (C6). Dalam penilitian ini peneliti hanya menggunakan 

(C1,C2,C3,C4).      

 Kemampuan knowledge (menghafal) merupakan kemampuan 

kognitif yang paling rendah. Kamampuan merupakan suatu kemampuan 

untuk menyimpan dan memanggil kembali fakta yang tersimpan dalam 

otal yang digunakan untuk merespon suatu masalag. Kemampuan 

comperhension (pemahaman) merupakan kemampuan untuk melihat 

hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Kemampuan 

application (penerapan) merupakan kemampuan kognitif untuk 

memahami aturan, hukum, rumus dan sebagainya yang digunakan dalam 

memecahkan masalah. Kemampuan analysis (analisis) yang di maksud 

adalah kemapuan untuk memahami sesuatu kemudian mengguraikannya 

kedalam unsur-unsur. Kemampuan synthesis (sintesis) adalah 

kemampuan untuk memahami dengan cara menggumpulkan bagian-
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bagian kedalam satuan. Kemampuan evaluation (evaluasi) merupakan 

kemampuan merancang penilaian serta mengambil keputusan dari hasil 

penilaiannya.  

c. Indikator hasil belajar  

 Menurut Priansa (Priansa, 2017), Hasil belajar dapat di ukur 

dengan  indikator dan cara evaluasi seperti pada tebel berikut : 

  Tabel 2.2 Jenis, Indikator dan Cara Evaluasi Hasil Belajar  

Ranah Jenis Hasil 

Belajar 

Indikator Cara Evaluasi 

Ranah cipta 

(kognitif) 

Pengamatan 1. Menunjukan 

2. Membandingkan 

3. Menghubungkan 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

Ingatan 1. Menyebutkan 

2. Menunjukan 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

Pemahaman 1. Menjelaskan 

2. Mendefinisikan 

dengan lisan 

sendiri 

1. Tes tertulis 

2. Tes tertulis 

Penerapan 1. Memberikan 

contoh 

2. Menggunakan 

secara tepat 

1. Tes tertulis 

2. Memberi 

tugas 

3. Observasi 

Analisis 

(pemeriksaaan 

dan 

pemeliharaan 

secara teliti) 

1. Menguraikan 

2. Menggunakan 

secara tepat 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian 

tugas 

Sintesis 

(membuat 

panduan baru 

dan utuh) 

1. Menghubungkan 

2. Menyimpulkan 

3. Menggeneralisasi

kan (membuat 

prinsip umum 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian 

tugas 
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Sumber (Priansa, 2017) 

 

 

B. Hasil Penelitian yang Relavan 

 Beberapa hasil penelitian yang menjadi rujukan penelitian yaitu, sebagai 

berikut : 

Ranah rasa 

(afektif) 

Penerimaan 1. Menunjukan 

sikap menerima 

2. Menunjukan 

sikap menolak 

1. Tes tertulis 

2. Tes skala 

sikap 

3. Observasi 

Sambutan 1. kesedian 

berpartisipasi/terli

bat 

2. kesedian 

memaafkan 

1. Tes skala 

sikap 

2. Pemberian 

tugas 

3. Observasi 

Apresiasi 

(sikap 

menghargai) 

1. Menganggap 

penting dan 

bermanfaat 

2. Menganggap 

indah dan 

harmonis 

3. Mengagumi 

1. Tes skala 

sikap 

2. Pemberian 

tugas 

3. Observasi 

Intemalisasi 

(pendalaman) 

1. mengakui dan 

meyakini 

2. mengingkari 

1. Tes Skala 

Sikap 

2. Pemberian 

Tugas 

3. Observasi 

Karakterisasi 

(penghayatan) 

1. Meniadakan 

2. Mempraktekan 

dalam pribadi dan 

perilaku sehari-

hari 

1. Pemberian 

Tugas, 

ekspresif, 

proyektif 

2. Observasi 

Ranah krasa 

(Psikomotorik) 

Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak 

1. Mengkordinasika

n gerak mata, 

tangan, kaki, dan 

anggota tubuh 

lainnya 

1. Observasi 

2. Tes 

Tindakan 

 

Kecakapan 

verbal dan non 

verbal 

1. Mengucapkan 

2. Membuat mimic 

dan gerakan 

jasmani 

1. Tes lisan 

2. Observasi 

3. Tes 

tindakan 
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 Tabel 2.3 Hasil Penelitian yang Relavan 

No  Nama Judul Hasil penelitian 

1.  Jelita Panjaitan 

(jurnal darma 

agung, 2018) 

Pengaruh model 

pembelajaran berbasis 

masalah terhadap hasil 

belajar peserta didik 

pada materi pokok 

suhu dan kalor di kelas 

X semester II SMA 

Swasta Imelda, Medan 

T.P 2017/2018 

Dari hasil penelitian di 

peroleh bahwa sampel 

berasal dari populasi yang 

homogen dan berdistribusi 

normal. Hasil analisis data 

pretes untuk kelas 

eksperimen adalah 48,19 

dengan standar deviasi 

8,43 dan nilai rata-rata 

pretes untuk untuk kelas 

kontrol adalah 46,11 

dengan standar deviasi 

5,79 dari hasil uji 

kemampuan awal di 

peroleh t hitung =1,198 

dan t tabel =1,997. Arena t 

hitung = t tabel, maka 

dapat di simpulkan bahwa 

kemampuan awal kedua 

kelas samaa  

2.  Ma’ruf Fauzan , 

Abdul Gani, 

Muhammad 

Syukuri  (jurnal 

Pendidikan sains 

Indoneisa, 2017) 

Penerapan Problem 

Based learning pada 

Pembelajaran sistem 

tata surya untuk 

meningkatkan hasil 

belajar peserta  

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

penerapan model problem 

based learning dapat 

meningkatkan hasil belajar 

peserta didik 

3.  Wijayanti 

Wijaya , Siti 

Hapsari, 

Marianti P.S dan 

Abd Hamid 

(Jurnal inpafi, 

2020)  

Pengaruh model 

Problem Based 

Learning (PBL) 

terhadap hasil belajar 

peserta didik pada 

pembelajaran IPA 

kelas VII semester II 

SMP Negeri 35 Medan 

T.P 2019/2020 

Berdasarkan hasil 

penilitan yang diperoleh 

data nilai rata-rata pretes 

kelas eksperimen 53,33 

dan pada kelas kontrol 

50,44. Berdasarkan hasil 

uji t diperole kedua kelas 

memiliki kemampuan 

awal yang sama. Setalah 

dilakukan perlakuan 

masing-masing kelas di 

peroleh nilai rata-rata 
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postest spada kelas 

eksperimen sebesar 72,67 

sedangkan pada kelas 

kontrol sebesar 65,11 . 

berdasrkan hasil uji t 

terdapat perbedaan hasil 

belajar peserta didik 

sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan 

menerapkan model 

Problem Based Learning 

dapat meningkatkan hasil 

belajar pada mata 

pelajaran tekanan zat cair.  

4.  Siska 

Boangmanalu 

dan Sondang R. 

Manurung 

(Jurnal inpafi, 

2018) 

Pengaruh Model 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terhadap 

Hasil Belajar Peserta 

didik  pada Materi 

Suhu dan Kalor di 

kelas X Semester II 

SMA Swasta 

Nusantara Pakam T.P 

2016/2017 

Berdasarkan hasil 

penelitian dalam jurnal 

tersebut diperoleh nilai 

rata-rata pretes kelas 

eksperimen 53,33 dan 

kelas kontrol 50,44. 

Berdasarkan hasil uji-t 

diperoleh kedua kelas 

memiliki kemampuan 

awal yang sama. Setelah 

dilakukan perlakuan pada 

masing-masing kelas 

diperoleh nilai rata-rata 

poste spada kelas 

eksperimen sebesar 65,11. 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 

menggunakan uji t ada 

perbedaan hasil belajar 

siswa, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran 

dengan  menerapkan 

model problem based 

learning dapat 

meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran 

tekanan zat cair.  
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(Sumber, (Panjaitan, 2018), (Fauzan et al., 2017), (Wijaya et al., 2020), 

(Boangmanalu & Manurung, 2018))   

 

C. Kerangka Pikir 

 Salah satu kelemahan proses belajar yang dilaksanakan para guru adalah 

kurangnya usaha pengembangan kemampuan berfikir siswa. Selama ini 

metode pembelajaran yang biasa diterapkan adalah menitik beratkan guru 

sebagai sumber informasi dalam jumlah yang besar. Sehingga diperlukan suatu 

metode pembelajaran agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir dan 

mampu memecahkan masalah sendiri, menjadi pelajar yang mandiri serta 

berkinerja dalam kehidupan nyata.  

 Oleh karena itu, guru perlu berupaya lebih baik lagi agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik di dalam kelas dan dan dapat 

membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru (teacher center). Salah satu 

model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan mengikut sertakan 

peserta didik yaitu dengan model problem based learning berbasis eksperimen. 

Model problem based learning dengan berbasis eksperimen, dapat dijadikan 

salah satu alternatif pembelajaran yang dapat membuat suatu pembelajaran 

lebih menarik dan variatif serta dapat membantu peserta didik belajar lebih 

mandiri. 

 Untuk menunjukan bahwa peningkatan hasil belajar tersebut merupakan 

hasil dari pengaruh model problem based learning berbasis eksperimen maka 

digunakan kelas kontrol untuk membandingkan hasil belajar peserta didik. 
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Kelas kontrol ini dalam penerapannya guru di sekolah  menggunakan model 

pembelajaran discovery learning. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir 

pada Gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Desain Kerangka Berpikir 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya 

melalui penelitian, (Sugiyono, 2013). Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

Proses Pembelajara Fisika   

1. Kurang terampil dalam menyelesaikan masalah secara 

sistematis, 

2. Belum terlalu aktif dalam kelas 

3. Rendahnya hasil belajar fisika  

Model Problem Based 

Learning berbasis 

Eksperimen 

Model Discovery 

Learning 

Terdapat perbedaan signifikan hasil belajar Peserta didik yang di 

ajar menggunakan Problem Based Learning berbasis eksperimen 

dengan peserta didik yang diajar menggunakan Model Discovery 

Learning  

Postest 

Pretest 



30 
 

 
 

1. Hipotesis Nol (Ho) : Tidak ada perbedaan yang signifikan model   

problem based learning berbasis eksperimen terhadap 

hasil belajar Peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Gowa  

2. Hipotesis Kerja (Ha) : Terdapat perbedaan yang signifikan model problem 

based learning berbasis eksperimen terhadap hasil 

belajar peserta didik Kelas X SMA Negeri 1 Gowa  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penilitian ini adaah quasi eksperimen (eksperimen semu). Jenis 

penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian bertempat di SMA Negeri 1 Gowa  Kecamatan Somba 

Opu,  Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan . 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono,(Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik Kelas X SMA 

Negeri 1 Gowa. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan suatu kelompok yang lebih kecil atau bagian dari 

populasi secara keseluruhan. Sampel penilitian bertujuan untuk menentukan 

seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam menarik kesimpulan 
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penelitian . Sampel penilitan ini diambil dengan menggunakan teknik 

porpusive sampling, yang mana sampel diambil dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Adapun sampel dalam penilitan ini yaitu peserta didik kelas X 

MIPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 4 sebagai kelas 

kontrol dengan masing-masing kelas berjumlah 33 orang.  

D. Desain Penelitian  

 Desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent control 

group design. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol pada desain ini 

dipilih secara purposive sampling. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan 

terlebih dahulu memberikan tes awal (pretest), kemudian diberikan perlakuan 

yang berbeda. Kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning berbasis eksperimen, sedangkan kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Kedua 

kelompok diberikan tes akhir (posttest) untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan keterampilan hasil belajar peserta didik. 

 Tabel 3.1 Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Design 

        (Sugiyono, 2018)  

Keterangan: 

O1 = Pretest yang diberikan sebelum perlakuan pada kelas kontrol dan 

eksperimen. 

O2 = Posttest yang diberikan setelah penerapan perlakuan pada kelas kontrol dan 

eksperimen. 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 
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X1 = Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen, yaitu dengan 

menggunakan model problem based learning berbasis eksperimen. 

X2 = Perlakuan yang diberikan kepada kelas kontrol, yaitu dengan menggunakan 

pembelajaran discovery learning. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu : 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan penerapan 

model problem based learning berbasis eksperimen. 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik kelas 

X SMA Negeri 1 Gowa. 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas  

Model problem based learning berbasis eksperimen merupakan suatu 

cara yang digunakan dalam proses pembelajaran  yang menggunakan alat-

alat eksperimen sebagai bantuan pembelajaran dengan langkah-langkah 

yaitu mengorentasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan 

peserta didik untuk meniliti, membimbing penyelidikan individu atau 

kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

2. Variabel Terikat  

Hasil belajar peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki 

peserta didik atau skor total yang dimiliki peserta didik setelah diujikannya  

model problem based learning berbasis eksperimen.  Indikator yang 
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digunakan adalah pada ranah kognitif yaitu mengetahui (C1), memahami 

(C2), mengaplikasikan (C3) dan mengenalisis (C4). 

G. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian dibagi dalam beberapa langkah sebagai berikut: 

1.  Tahap Awal (Persiapan dan Perencanaan) 

a. Membuat surat persetujuan dosen pembimbing.  

b. Menentukan masalah, judul, lokasi, waktu, populasi dan sampel 

c. Melakukan studi pendahuluan (wawancara dengan guru fisika tentang 

masalah-masalah yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran 

fisika)  

d. Menyusun perangkat pembelajaran serta instrumen penelitian. 

e. Memvalidkan tes/ instrumen penelitian  

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

a. Menentukan kelas sampel dan kelas kontrol dari populasi yang ada.  

b. Melaksanakan pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa.  

c. Melakukan uji normalitas dan homogenitas data tes awal.  

d. Membagi kelompok belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan 

melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning 

berbasis eksperimen.  

e. Memberikan postes kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik setelah diberikan perlakuan. 

3. Tahap akhir  

a. Mengolah data yang telah di peroleh dari hasil soal pretest dan postest  
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dengan ketentuan jika benar maka skornya 1 dan jika salah maka 

skornya 0 

b. Menganalisis data hasil penelitian yaitu menganalisis data yang telah di 

peroleh dengan Teknik analisis diskriptif dan infrensial. 

H. Instrumen Penelitian 

 Instumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil 

belajar peserta didik adalah tes hasil belajar peserta didik yang terdiri dari 20 

item dalam bentuk pilihan berganda dengan 5 opsi pilihan (option). Instrumen 

penelitian tersebut akan diberikan ke kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Tes ini diberikan dua kali kepada peserta didik yaitu sebelum kegiatan belajar 

mengajar (pretest) yang bertujuan untuk melihat kemampuan peserta didik 

sebelum diberikan perlakuan dan tes yang diberikan sesudah kegiatan belajar 

mengajar (posttest) yang bertujuan untuk melihat hasil belajar fisika peserta 

didik sesudah diberi perlakuan. Naskah soal pretest sama dengan soal postest, 

hanya saja pada soal postest pengacakan urutan butir soal untuk menghindari 

ingatan spontanitas peserta didik pada saat mengerjakan soal. Adapun langkah-

langkah pengujian instrumen penelitian adalah sebagai berikut :   

1. Uji Validitas Perangkat pembelajaran  

 Validitas perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja peserta didik, bahan ajar, dan 

tes peningkatan hasil belajar. Validitas perangkat pembelajaran ini diuji 

menggunakan validitas kontruksi  dengan meminta pendapat para ahli 

(judgment experts)/validator sebanyak dua orang. (Sugiyono, 2018). 
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Menentukan layaknya sebuah instrumen oleh tim validator dapat pula 

menggunakan uji Gregory dengan menggunakan persamaan berikut. 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

 Tabel 3.2 Penilaian Uji Gregory 

  Validator I 

  Skor (1-2) kurang 

relevan 

Skor (3-4) sangat 

relevan 

Validator 

II 

Skor (1-2) kurang 

relevan 

A B 

Skor (3-4) kurang 

relevan 

C D 

(Retnawati, 2015) 

Keterangan: 

R = Validasi isi 

A = Tidak ada persetujuan validator I dan validator II 

B = Perbedaan persetujuan validator I dan validator II 

C = Perbedaan persetujuan antara validator I dan validator II 

D = Persetujuan validator I dan validator II 

Sebuah intrumen layak digunakan jika memenuhi kriteria penilaian 

uji Gregory. Kriteria penilaian instrumen dikatakan layak untuk digunakan 

dalam sebuah penelitian jika nilai R ≥ 0.75. 

Berdasarkan hasil analisis uji gregory dapat di lihat pada tabel 3.3 

sebagai berikut: 

 Tabel 3.3 Hasil Analisis Validasi Instrumen 

No Hasil Analisis Validasi Nilai Keterangan 

1. 
Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 
1,00 Layak digunakan 

2. Bahan Ajar  1,00 Layak digunakan 

3. 
Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD 
1,00 Layak digunakan 

4. 
Tes Peningkaran Hasil 

Belajar Fisika 
1,00 Layang digunakan 

          Sumber: Data primer terolah (2022)  
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2. Uji validitas item  

 Untuk menguji validitas butir tes dilakukan dengan menghitung 

koifisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen. Perhitungan 

validitas butir tes menggunakan tes product moment angka kasar dengan 

bantuan SPSS versi 21 yaitu dengan menggunakan rumus. 

𝑟𝑏𝑖𝑠(𝑖) =
𝑥�̅� − 𝑥�̅�

𝑆𝑡
√

𝑝𝑖

𝑞𝑖
 

       (Ananda & Fadhli, 2018) 

Dengan : 

𝑟𝑏𝑖𝑠(𝑖) = koifesien korelasi biseral antara skor butir soal nomor i dengan 

skor total 

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

i 

𝑥�̅� = Rerata skor total seluruh responden  

𝑆𝑡 = Standar deviasi dari skor total  

𝑃𝑖 = Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

𝑝𝑖 = Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

𝑞𝑖 = Proporsi peserta didik yang menjawab salah (1-𝑝𝑖)  

Valid tidaknya item ke-i ditunjukan dengan membandingkan  nilai 𝑟𝑏𝑖𝑠(𝑖) 

dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 𝑎 = 0,05 dengan kriteria sebagai 

berikut : 

- Jika nilai 𝑟𝑏𝑖𝑠(𝑖) ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 item dinyatakan valid 

- Jika nilai 𝑟𝑏𝑖𝑠(𝑖) < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 item dinyatakan invalid 
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Berdasarkan perhitungan uji validitas item, item yang memenuhi kriteria 

valid sebanyak 20 item soal valid dan 16 item soal tidak valid. Untuk lebih 

jelansnya, perhitungan item soal dapat dilihat pada lampiran C.2. 

3. Uji Reliabilitas 

 Untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data, maka harus 

ditentukan reliabilitasnya. Teknik pengujian reliabilitas yang digunakan 

adalah Cronbach Alpha dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Untuk 

perhitungan reliabilitas tes dengan rumus kuder dan Richardason  (KR-20) 

yang dirumuskan : 

𝑟𝑘𝑘 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [

𝑠𝑡2 − ∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆𝑡
2 ] 

        (Ananda & Fadhli, 2018) 

Keterangan : 

𝑟𝑘𝑘 = koifisien Reliabilitas 

𝑘  = banyaknya butir  

𝑝𝑖  = proporsi jawaban benar  

𝑞𝑖  = proporsi jawaban salah 

𝑆𝑡
2  = Variansi total 

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖  = jumlah hasil perkalian antara 𝑝𝑖 dan 𝑞𝑖 

 Kemudian angka koifisienn reliabilitas yang dididapatkan 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria pada tingkat reliabilitas 

item. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: 
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Tabel 3.4 kriteria tingkat reliabilitas item  

 

 

 

 (sugiyono, 2017) 

Berdasarkan perhitungan analisis reliabilitas 𝒓𝒌𝒌 > 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 , maka tes 

instrumen dinyakan reliabel. Hasil perhitungan reliabilitas tes hasil belajar 

fisika ini menunjukan 𝒓𝒌𝒌 = 𝟎, 𝟕𝟑𝟎. Nilai tersebut berada direntang 0,60 – 

0,80 yang masuk dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran C.2. 

I. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dalam pengolahan data menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar fisika yang diperoleh oleh peserta didik yang 

di ajar dengan model problem based learning berbasis eksperimen untuk 

kelas eksperimen dan model konvensional untuk kelas kontrol sedangkan 

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Sebelum 

dilakukan pengujian,, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi 

data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak sedangkan uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian kedua sampel 

homogen (sama), artinya apakah sampel yang digunakan dapat mewakili 

seluruh populasi yang ada. Setelah uji prasyarat terpenuhi maka dilakukan 

uji hipotesis. 

Nilai r11 Interpretasi Reliabilitas 

0,80 < 𝑟𝑘𝑘 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < 𝑟𝑘𝑘  ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑟𝑘𝑘≤ 0,60 Cukup 

0,20 < 𝑟𝑘𝑘≤ 0,40 Rendah 

0,00 < 𝑟𝑘𝑘  ≤ 0,20 Sangat rendah 
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1. Analisis Deskriptif  

Dalam hal ini digunakan skor rata-rata, standar deviasi, skor 

tertinggi (maksimum), skor terendah (minimum), serta distribusi frekuensi 

hasil belajar peserta didik dalam ketiga aspek hasil belajar. Dalam 

penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 21.  

(Purwanto, 2016) skor rata-rata diperoleh dari persamaan: 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Keterengan : 

�̅� = skor rata-rata 

𝑥𝑖 = tanda kelas interfal 

𝑓𝑖 = frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas 𝑥𝑖 

Standar deviasi dengan rumus,(Sugiyono, 2016) 

𝑥 =
√∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2 −
(∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖)

2

𝑛
𝑛 − 1

 

Keterangan : 

𝑠  =  standar deviasi  

𝑥𝑖  = titik tengah kelas  

𝑓𝑖  = skor rata-rata 

𝑛  = banyaknya subjek penelitian  

 

Untuk mengetahui nilai yang di peroleh peserta didik, maka skor 

dikonversi dalam bentuk nilai dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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𝑁 =
𝑆𝑆

𝑆𝐼
× 100 

Keterangan : 

N  = nilai peserta didik  

𝑆𝑆  = Skor hasil belajar peserta didik 

𝑆𝐼  = Skor ideal  

Kategori skor hasil belajar fisika diperoleh berdasarkan skor ideal yang 

dicapai menggunakan skala lima yaitu seperti pada tabel 3.5 berikut : 

Tabel 3.5 Kategori skor hasil belajar fisika Peserta Didik Rujukan 

Kategori Kelas interval 

Sangat tinggi X > M + 1.5 SD 

Tinggi M + 0.5 SD < X ≤ M + 1.5 SD 

Sedang M - 0.5 SD < X ≤ M + 0.5 SD 

Rendah M - 1.5 SD < X ≤ M - 0.5 SD 

Sangat rendah X ≤ M - 1.5 SD 

Sumber: (Azwar, 2013) 

Keterangan : M = Mean 

  S = Standar Deviasi 

Selanjutnya dalam penilitian ini dilakukan adaptasi kategori skor 

peningkatan hasil belajar fisika. Pengkategorian menggunakan skala lima. 

Berdasarkan skor yang diperoleh dalam peniltian ini yakni sangat rendah, 

rendah, cukup , tinggi dan sangat tinggi, seperti pada tabel 3.6 berikut.  

Tabel 3. 6 kategorisasi Nilai Hasil Belajar Pretest 

Interval Kelas Kategorisasi 

X < 26 Sangat Rendah 

26 < X ≤ 37 Rendah 

38 < X ≤ 49 Sedang 

50 < X ≤ 60 Tinggi 

X > 60 Sangat Tinggi 

Sumber. Adaptasi dari Azwar (2013) 
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 Tabel 3.7 kategorisasi Nilai Hasil Belajar Posttest 

Interval Kelas Kategorisasi 

X < 33 Sangat Rendah 

33 < X≤ 46 Rendah 

46 < X ≤ 59 Sedang 

59 < X ≤ 72 Tinggi 

X > 72 Sangat Tinggi 

Sumber. Adaptasi dari Azwar (2013) 

2. Analisis Inferensial  

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas data ini digunakan untuk menguji apakah data 

yang di peroleh berdistribusi normal atau tidak. (Sujarweni, 2014). 

Uji normalitas ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 21  

dengan taraf signifikan 0.05. apabila signifikan > 0.05 maka data 

tersebut dinyatakan berdistribusi normal (Priyanto, 2014). Untuk 

pengujian  tersebut digunakan dengan rumus Chi-kuadrat yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑖 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan :  

𝑥2 = Chi Kuadrat  

𝑓𝑖  = frekuensi yang di observasi  

𝑓ℎ  = frekuensi yang di harapkan  

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah dua atau 

lebih kelompok data dari populasi apakah homogen atau tidak 

homogen, yaitu dengan cara membandingkan variansnya. Dasar 

pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau nilai 
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probabilitas < 0,05, maka dinyatakan bahwa varians dari dua atau lebih 

kelompok populasi data adalah tidak sama (tidak homogen). “Apabila 

nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka dinyatakan bahwa 

varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau 

homogeny” (Priyanto, 2014). Perhitungan ini menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS. 

c. Uji hipotesis (Uji-t) 

Uji Hipotesis atau Uji-t dimaksudkan untuk melihat perbedaan 

signifikan antara hasil belajar fisika peserta didik yang di ajar dengan 

model problem based learning berbasis eksperimen dengan peserta 

didik yang di ajar dengan model pembelajaran konvesiaonal. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian Independent 

Sample t-Test yang dilakukan  menggunakan bantuan SPSS versi 21. 

Hipotesis yang diujikan adalah: 

𝐻0 =  Tidak ada perbedaan yang signifikan model problem based 

learning berbasis eksperimen terhadap hasil belajar Peserta 

didik kelas X SMA Negeri 1 Gowa 

𝐻𝑎 =  Terdapat perbedaan yang signifikan model problem based 

learning berbasis eksperimen terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas X SMA Negeri 1 Gowa 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≠ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻𝑎 diterima, jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 

diterima, pada taraf signifikan ∝ = 0,05. 

𝐻𝑎: 𝜇1 = 𝜇2  

𝐻0: 𝜇1 ≠ 𝜇1  
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𝐻𝑎 diteriman bila mana −𝑡(1−1/2𝑎) < 𝑡 < 𝑡(1−1/2𝑎) dimana 𝑡(1−1/2𝑎) 

di peroleh dari daftar distribusi 𝑡 dengan taraf signifikan 𝑎 = 0,05. 

Untuk harga t lainnya, 𝐻𝑎 ditolak pada traf nyata 𝑎 = 0,05 atau 𝐻0 

diterima. 

(Sugiyono, 2016) Dan juga dapat dilihat berdasarkan kriteria pengujian 

berdasarkan probabilitas, yakni :  

- H0 ditolak, apabila nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, dan berarti Ha 

diterima  

- Ho diterima, apabila nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, dan berarti Ha 

ditolak. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Analisis Penelitian 

1. Hasil Analisis Deskriptif Pretest  

Analis desekriptif data hasil penelitian pada kelas X MIPA 2 (kelas 

eksperimen) dan kelas XI MIPA 4 (kelas kontrol). Berikut tabel hasil statistik 

nilai hasil belajar fisika secara umum pada peserta didik kelas XI MIPA 2 

(kelas eksperimen) dan kelas X MIPA 4 (kelas kontrol) SMA Negeri 1 Gowa 

sebelum diberi perlakukan  

Tabel 4.1 Statistik Nilai Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas XI MIPA 

2 dan MIPA 4 SMA Negeri 1 gowa sebelum perlakuan (Pretest) 

Statistik Eksperimen Kontrol 

Jumlah Sampel 33 33 

Nilai Tertinggi  70 60 

Niali Terendah  20 10 

Nilai ideal  100 100 

Nilai Rata-Rata 45,61 40,30 

Rentang Data-Data 50 50 

Varians 129,31 124,91 

Standar Deviasi  11,37 11,18 

        Sumber. Data primer terolah (2022) 

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa Nilai tertinggi yang dicapai oleh 

peserta didik kelas XI MIPA 2 (kelas eksperimen), yaitu 70 dan nilai 

terendahnya adalah 20, dengan jumlah sampel 33 sehingga rata-rata skor 

yang diperoleh 45,61 dengan standar deviasi 11,37 dan Varians yaitu 129,31. 

Sedangkan nilai tertinggi yang dicapai oleh peserta didik pada kelas X MIPA 

4 (kelas kontrol), yaitu 60 dan nilai  terendahnya adalah 10, dengan jumlah 
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sampel 33 sehingga rata-rata skor yang diperoleh 40,30 dengan standar 

deviasi 11,17 dan varians yaitu 124,91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nilai variansi kelas eksperimen lebih besar dibandingakan kelas kontrol, 

yang  artinya penyebaran data kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas 

kontrol.  

Jika skor hasil belajar fisika peserta didik pada kelas eksperimen 

(MIPA 2) dan kelas Kontrol (X MIPA 4) di analalisis menggunakan skala 

lima sebagai ketegori pada distribusi frekuensi maka dapat diperoleh sebagai 

berikut:   

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dan Kategori Nilai Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol Sebelum Diberi Perlakuan (Pretest) 

  Sumber. Data primer teroleh (2022) 

Diagram ketegorisasi hasil belajar fisika dan frekuensi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan dapat dilihat pada gambar 4. 1 

berikut. 
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Diagram kategorisasi Nilai dan frekuensi Data Pretest

Eksperimen Kontrol

Interval 

Nilai 
Kategori 

Kelas Eksperimen 

(fi) 

Kelas Kontrol 

(fi) 

X < 26 Sangat Rendah 2 4 

26 < X ≤ 37 Rendah 5 8 

38 < X ≤ 49 Sedang 13 12 

50 < X ≤ 60 Tinggi 10 9 

X > 60 Sangat Tinggi 3 0 

Total 33 33 

Gambar 4.1 Diagram Kategorisasi dan Frekuensi Hasil Belajar Fisika (Pretest) 

Sumber. Data primer terolah (2022) 
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Dari tabel 4.2 di atas, nilai maksimum ideal yang mungkin dicapai 

adalah  100 dan skor minimum ideal yang dicapai adalah 26 dan 

dikelompokan dalam lima ketegori. Pada kelas X MIPA 2 (kelas eksperimen) 

terlihat bahwa terdapat 2 peserta didik yang berada pada kategori sangat 

rendah, 5 peserta didik dalam kategori rendah, 13 peserta didik dalam 

kategori sedang, 10 peserta didik dalam kategori tinggi, dan 3 peserta didik 

dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kelas X MIPA 4 (kelas kontol) 

terlihat bahwa 4 peserta didik yang berada dalam kategori sangat rendah, 8 

peserta didik pada kategori rendah, 12 peserta didik dalam kategori sedang, 

9 peserta didik dalam kategori tinggi dan tidak terdapat peserta didik dalam 

kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum 

diberikan perlakuan tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang segnifikan 

pada peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selengkapnya Hasil 

analisis deskriptif test pretest dapat dilihat pada lampiran D.1. 

2. Data Analisis Deskriptif Posttest  

Analisis deskriptif nilai posttest (setelah pemberian perlakuan) 

dalam penilitian ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

data hasil penilitian kelas X MIPA 2 (kelas eksperiemn) yang diajar 

menggunakan model Problem Based Learning berbasis eksperimen  dan 

kelas X MIPA 4 (kelas kontrol) yang diajar menggunakan model Discovery 

Learning. Berikut tabel hasil statistik nilai hasil belajar fisika peserta didik 

kelas X MIPA 2 (kelas eksprimen) dan kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 

Gowaa setelah diberi perlakuan (posttest). 
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Tabel 4.3 Statistik Nilai Hasil Belajar Fisika Peserta didik kelas X MIPA 2 

dan MIPA 4 SMA Negeri 1 Gowa Setelah diberikan Perlakuan 

(posttest) 

Statistik Eksperimen Kontrol 

Jumlah Sampel 33 33 

Nilai Tertinggi  90 65 

Niali Terendah  30 30 

Nilai ideal  100 100 

Nilai Rata-Rata 56,21 48,18 

Rentang Data-Data 60 35 

Varians 207,86 107,53 

Standar Deviasi  14,42 10,37 

   Sumber. Data Primer terolah (2022) 

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa Nilai tertinggi yang dicapai oleh 

peserta didik kelas X MIPA 2 (kelas eksperimen), yaitu 90 dan nilai 

terendahnya adalah 30, dengan jumlah sampel 33 sehingga rata-rata skor 

yang diperoleh 56,21 dengan standar deviasi 14,42 dan Varians yaitu 207,86. 

Sedangkan nilai tertinggi yang dicapai oleh peserta did ik pada kelas X MIPA 

4 (kelas kontrol), yaitu 65 dan nilai  terendahnya adalah 30, dengan jumlah 

sampel 33 sehingga rata-rata skor yang diperoleh 48,18 dengan standar 

deviasi 10,37 dan varians yaitu 107,53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nilai variansi kelas eksperimen lebih besar dibandingakan kelas kontrol, 

yang  artinya penyebaran data kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas 

kontrol. 

Jika skor hasil belajar fisika peserta didik pada kelas eksperimen 

(MIPA 2) dan kelas Kontrol (X MIPA 4) di analisis menggunakan skala lima 

sebagai ketegori pada distribusi frekuensi maka dapat diperoleh sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 Distribusi frekuensi dan kategorisasi nilai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah di berikan perlakukan (posttest) 

      Sumber. Data Primer Terolah (2022) 

Diagram Kategorisasi hasil belajar fisika dan frekuensi kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan dapat dilihat pada 

gambar 4.2 berikut.  

 

 

Gambar 4.2 Diagram Kategorisasi dan Frekuensi Data Hasil Belajar 

(Posttest) 

 

Dari tabel 4.2 di atas, nilai maksimum ideal yang mungkin dicapai 

adalah  100 dan skor minimum ideal yang dicapai adalah 33. Setelah  

dikelompokan dalam lima ketegori, Pada kelas X MIPA 2 (kelas eksperimen) 

terlihat bahwa terdapat 2 peserta didik yang berada pada kategori sangat 
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Diagram Kategorisasi dan Frekuensi Data Posttest

Eksperimen Kontrol

Interval 

Nilai 
Kategori 

Kelas Eksperimen 

(fi) 

Kelas Kontrol 

(fi) 

X < 33 Sangat Rendah 2 2 

33 < X≤ 46 Rendah 5 12 

46 < X ≤ 59 Sedang 11 12 

59 < X ≤ 72 Tinggi 11 7 

X > 72 Sangat Tinggi 4 0 

Total 33 33 

Sumber. Data primer terolah (2022) 
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rendah, 5 peserta didik dalam kategori rendah, 11 peserta didik dalam 

kategori sedang, 11 peserta didik dalam kategori tinggi, dan 4 peserta didik 

dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kelas X MIPA 4 (kelas kontol) 

, terlihat bahwa 2 peserta didik yang berada dalam kategori sangat rendah, 

12 peserta didik pada kategori rendah, 12 peserta didik dalam kategori 

sedang, 7 peserta didik dalam kategori tinggi dan tidak terdapat peserta didik 

dalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaaan hasil belajar yang segnifikan antar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Selengkapnya Hasil analisis deskriptif test posttest dapat dilihat 

pada lampiran D.1. 

3. Analisi Inferensial  

a. Uji Normalitas 

Uji prasyarat analisis pada penelitian ini menggunakan uji 

normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui sebaran 

variabel hasil belajar untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji 

normalitas nilai hasil belajar fisika peserta didik kelas X MIPA (kelas 

eksperimen) dan kelas X MIPA 4 (kelas kontrol) diolah menggunakan 

aplikasi SPSS dengan menggunakan uji kolmogrov-smirnov, dimana jika 

nilai Sig > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Hasil analasis uji 

normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 
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 Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji Normalitas Menggunakan aplikasi SPSS 

      Sumber. Data Primer Terolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat bahwa untuk  untuk data 

Pretest kontrol dan posttest eksperimen bernilai 0.200, hal ini 

menunjukan bahwa nilai tersebut lebih besar dari Sig 0.05 atau 0.200 > 

0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi 

normal. Sedangkan untuk data pretest eksperimen dan posttest kontrol 

masing-masing berniali 0.082 dan 0.062, dimana nilai-nilai tersebut lebih 

besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar 

peserta didik kelas X MIPA 2 (kelas eksperimen) dan kelas X MIPA 4 

(kelas kontrol) SMA Negeri 1 Gowa berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

Pada penelitian ini data hasil perhitungan yang telah diperoleh 

selanjutnya diuji kembali dengan uii homogenitas. Uji homogenitas ini 

dilakukan untuk mengetaui apakah varians data yang diperoleh homogen 

atau tidak homogen. Uji homogenitas dalam penilitian ini dilakukan 

dengan cara uji one-way anova  pada apliasi SPSS. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PretestEksperimen 
.144 33 .082 .963 33 .323 

PretestKontrol 
.126 33 .200* .964 33 .334 

PosttestEksperimen 
.121 33 .200* .976 33 .663 

PosttestKontrol 
.149 33 .062 .945 33 .093 
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Berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan aplikas SPSS 

data hasil belajar fisika pada prettest dan posttest dapat dilihat pada tabel 

4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Uji homogenitas Data Pretest Menggunakan Aplikasi SPSS  

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer terolah (2022) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai sig pada data 

prettest sebesar 0.82 yang dimana nilai tersebut menunjukan nilai sig 

prettest lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

prettest hasil belajar fisika peserta didik kelas X MIPA 2 dan kelas X 

MIPA 4 SMA Negeri 1 GOWA berasal dari kelas homogen. Sedangkan 

untuk data posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Uji Homogenitas Data Posttest Menggunakan Aplikasi SPSS 

 

 

 

 

  Sumber : Data primer terolah (2022)  

Berdasarkan tabel 4.7 diatas data posstest hasil belajar fisika peserta 

didik kelas eksperimen dan kelas kontrol terlihat bahwa nilai sig sebesar 

0.15 yang menunjukan bahwa nilai tersebut lebih besar 0.05. sehingga 

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest Hasil Belajar Fisika   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.051 1 64 .823 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar Fisika   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.082 1 64 .154 
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dapat disimpulkan bahwa data posttest hasil belajar fisika peserta didik 

kelas X SMA Negeri 1 Gowa berasal dari kelas homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui perbedaan nilai hasil belajar fisika peserta 

didik yang diajar menggunakan model problem based learning berbasis 

eksperimen dengan peserta didik yang diajar menggunakan pembelajaran 

model discovery learning, maka dilakukan uji-t atau uji hipotesis dua 

pihak. Pada penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan 

taraf nyata 5%. Hasil analisis data menggunakan teknik Independent 

Sample t Test dengan bantuan aplikasi SPSS pada kelas dengan model 

problem based learninng berbasis eksperimen dan kelas dengan model 

discovery learning adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Independent-samples T-Test Data Posttest 

  Sumber. Data primer terolah (2022) 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

belajar  

Equal 

variances 

assumed 

2.082 .154 2.598 64 .012 8.030 3.091 1.854 14.206 

Equal 

variances not 

assumed 

  2.598 58.118 .012 8.030 3.091 1.842 14.218 
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Berdasarkan hasil output “Independent Sample t Test” pada tabel 

4.8. dengan menggunakan Equal Variences Assumed hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai Sig. (2-tailed) bernilai 0,012. Yang berarti 

nilai tersebut lebih kecil dari nilai sig (2-tailed) atau bisa dituliskan 0.012 

< 0.05. berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 𝐻0 ditolak 

dan 𝐻𝑎 diterima, yang artinya ”Terdapat perbedaan yang signifikan 

model problem based learning berbasis eksperimen terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Gowa . 

 

B. Pembahasan Hasil Penilitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gowa  menggunakan 

sampel dua kelas yaitu kelas X MIPA 2 sebagai kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan model problem based learning berbasis eksperimen dan kelas 

X MIPA 4  sebagai kelas kontrol yang diajarkan dengan model discovery 

learning. Dalam penilitian ini peneliti menggunakan janis penelitian  Quasi 

eksperimen dengan desain yang digunakan nonequivalent control group design, 

dengan tujuan untuk untuk mengetahui pengaruh model problem based learning 

berbasis eksperimen terhadap hasil belajar fisika kelas X MIPA SMA Negeri 1 

Gowa. 

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 Gowa , 

pada proses pembelajaran peserta didik kurang terampil dalam menyelesaikan 

masalah secara sistematis dan belum terlalu aktif dalam kelas. Sehingga materi 

yang diajarkan kurang dipahami oleh siswa dan berdampak pada hasil belajar 

yang rendah. Sedangkan setelah peneliti melakukan kegiatan belajar mengajar 
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menggunakan model problem based learning berbasis eksperimen proses 

pembelajaran menjadi lebih aktif, dan peserta didik lebih terampil dalam 

menyelesaikan masalah secara sistematis yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran dibandingkan sebelumnya. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

analisis deskrip dan inferensial, maka hasil yang diperoleh pada analisis 

deskriptif menunjukan bahwa pretest hasil belajar fisika peserta didik kelas 

eksperimen rata-rata skor peserta didik yaitu 45,61 dengan standar deviasi 

sebesar 11,37 dan pada analisis deskriptif pretest hasil belajar fisika pada 

peserta didik kelas kontrol  rata-rata skor yang diperoleh yaitu 40,30 dengan 

standar deviasi sebesar 11,17. Sedangkan pada analisis deskriptif data posttest 

menunjukann bahwa  hasil belajar peserta didik kelas eksperimen, rata-rata skor 

yang diperoleh yaitu 56,21 dengan standar deviasi sebesar 14,42 dan pada kelas 

kontrol, rata-rata skor yang diperoleh yaitu 48,18 dengan standar deviasi 

sebesar 10,37. 

Data yang telah diuraikan pada analisis inferensial, berdasarkan 

pengujian normalitas hasil perhitungan yang diperoleh baik pretest maupun 

posttest hasil belajar peserta didik kelas eksperimen dan kontrol yang di uji 

menggunakan aplikasi SPSS seluruh data terdistribusi normal karena nilai Sig 

yang diperoleh lebih besar dari 0.05 (pretest eksperimen = 0.08 > 0.05, pretest 

kontrol = 2.00 > 0.05, posttest eksperimen = 2.00 > 0.05 dan posttest kontrol = 

0.06 > 0.05). untuk pengujian homogenitas varians data hasil perhitungan 

menggunakan one-way anova pada  aplikasi SPSS di peroleh untuk data pretest 

dan posttest hasil belajar fisika peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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dapat dinyatakan homogen karena nilai Sig yang diperoleh lebih besar dari 0.05 

(pretest = 0.082 > 0.05 dan posttest = 0.15 > 0.05). 

Kemudian untuk hasil analisis pengujian hipotesis nilai posttest hasil 

belajar fisika pada peserta didik menunjukan bahwa 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 

Hal ini menandakan terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar 

peserta didik yang diajar menggunakan model problem based learning berbasis 

eksperimen dengan peserta didik yang diajar menggunakan model discovery 

learning pada tingkat signifikan 0.05. adanya perbedaan tersebut disebkan 

karena model Problem based learning berbasis eksperimen memiliki kelebihan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan 

oleh (Wijaya et al., 2020) dengan hasil penelitian  yang menunjukan adanya 

peningkatan hasil belajar fisika ketika dalam proses pembelajaran 

menggunakan model problem based learning. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai 

hasil belajar fisika kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan 

perlakuan cenderung memiliki kesamaan. Namun setalah diberikan perlakuan 

terlihat bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen memiliki peningkatan yang 

cukup signifikan dibandingan dengan kelas kontrol yang tidak terlalu 

menunjukan peningkatan yang signifikan. Selain itu penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh (Fauzan et al., 2017) yang menyatakan bahwa penerapan model 

problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 

materi tata surya dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

secara sistematis pada peserta didik.  

Pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning 

berbasisi eksperimen dalam penyejian materinya dilengkapi dengan berbagai 
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eksperimen, dimana guru memfasilitasi alat-alat eksperimen tersebut dan 

kemudian menstimulus peserta didik untuk memecahkan permasalahan secara 

sistematis melalui pengamatan dan penyelidikan berdasarkan prosedur 

penelitian sehingga peserta didik mampu memahami suatu materi yang 

diberikan dan dengan rasa ingin tahu peserta didik mampu memecahkan 

masalah yang ada dan memperoleh makna baru dari eksperimen atau 

penyelidikan yang mereka lakukan. Dalam penilitian ini sering kali peserta 

didik kurang teliti dalam hal mengamati proses pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas, hubungan timbal balik antara guru dan 

peserta didik yang beraneka ragam, akan mengakibatkan terbatasnya waktu 

guru untuk mengontrol peserta didik. Maka dari itu, guru sebaiknya mampu 

mengelola kelas dengan baik, mampu memanajemen waktu dan memberikan 

mativasi belajar misalnya dengan cara melibatkan peserta didik secara aktif , 

menciptakan suasana kelas yang kondusif , serta memberikan poin  kelompok 

dimana poin tidak hanya untuk menjawab pertanyaan melainkan kelompok 

yang paling rajin, kompak atau bersemangat, sehingga peserta didik akan lebih 

teliti dalam proses pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Hasil belajar peserta didik kelas X MIPA 2 yang diajar menggunakan model 

problem based learning (kelas eksperimen) nilai rata-rata yang diperoleh 

sebesar 56,21 dan berada pada kategori sedang. 

2. Hasil belajar peserta didik kelas X MIPA 4 yang diajar menggunakan model 

discovery learning (kelas kontrol) nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 

48,18 dan termasuk dalam kategori sedang. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Gowa yang diajar menggunakan model problem based learning berbasis 

eksperimen dan yang diajar menggunakan model pembelajaran discovey 

learning.  

B. Saran  

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

direkomendasikan baik untuk guru dan peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Bagi pendidik, diharapkan dapat menggunakan model problem based 

learning  dalam pembelajaran sebagai salah satu alternatif dalam mata 

pembelajaran fisika untuk mencapai hasil belajar fisika yang diharapkan 

serta menjadikan peserta didik mampu memecahkan masalah yang ada 
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dalam pembalajaran secara sistematis dan menjadikan peserta didik 

dominan aktif di dalam kelas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin melakukan penelitian dengan judul 

yang sama diharapkan agar penelitian yang dilakukan lebih disempurnakan 

lagi. 

3. Bagi pengembangan ilmu, diharapkan pembelajaran mengunakan model 

problem based learning berbasis eksperimen dijadikan salah satu alternatif 

untuk meningkatkan hasil belajar fisika dan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah secara sistematis peserta didik.   
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A. 1   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Gowa 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Sub Materi Pokok : besaran dan satuan  

Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit (pertemuan ke-1) 

 

A. Komptensi 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar    Indikator 

3.2 Menerapkan prinsip-prinsip 

pengukuran besaran fisis, ketepatan, 

ketelitian, dan angka penting, serta 

notasi ilmiah. 

• Menjelaskan besaran, satuan, dan 

konversi satuan. 

• Menerapkan satuan besaran pokok 

dalam Sistem Internasional. 

  

4.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran 

fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik 

yang tepat serta mengikuti kaidah 

angka penting untuk suatu 

penyelidikan ilmiah 

• Melakukan percobaan pengukuran  

besaran pokok dan besaran turunan 

• Mempersentasikan hasil proyek 

percobaan  tentang pengukuran  
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C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendegarkan penjelasan guru, melakukan percobaan, dan berdiskusi peserta didik 

diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan pengertian pengukuran  

2. Menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan dalam fisika 

3. Membedakan besaran pokok dan besaran turunan dalam fisika   

4. Mampu mengkonversi satuan dalam fisika  

5. Menentukan satuan standar berdasarkan besaran fisika 

6. Menentukan dimensi suatu besaran pokok 

D. Materi Pembelajaran  

1. Pengukuran   

2. Besaran Pokok 

3. Besaran Turunan 

4. Satuan Baku dan Tidak Baku  

5. Dimensi  

E. Metode Pembelajaran  

• Model pembelajaran  : Problem Based Learning Berbasis Eksperiemen 

• Pendekatan   : saintifik 

• Metode   : ceramah, Tanya Jawab, Eksperimen, Diskusi  

F. Media pembelajaran  

• Spidol 

• Papn tulis  

• Buku Fisika kelas X 

• LKPD 

• LCD 

G. Sumber Belajar  

• Buku Fisika Siswa kelas X 

• Buku referensi yang relevan  

• Lingkungan setempat  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan 

 

Tahap pembelajaran 

model PBL 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 

Kegiatan 

Pendahuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap-1  

• Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

• Guru mengajak 

peserta didik untuk 

berdoa terlebih 

dahulu 

• Guru menanyakan 

kesiapan peserta 

didik dan mengecek 

absensi peserta didik 

• Peserta didik menjawab  

salam 

 

 

• Peserta didik bersama-

sama membaca doa 

 

 

• Peserta didik menjawab 

absensi yang di bacakan 

guru  

 

10 

menit 
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Orintasi peserta 

didik pada 

masalah 

 

 

• Guru Memberikan 

apersepsi untuk 

menarik perhatian 

dan meningkatkan 

siswa dengan 

meminta dua siswa 

maju kedepan untuk 

mengukur panjang 

meja menggunakan 

penggaris dan 

jengkal. Kemudian 

guru bertanya ’’dari 

hasil pengukuran 

yang telah dilakukan, 

yang manakah yang 

disebut besaran dan 

satuan ? 

 

• Guru mengarahkan 

jawaban peserta 

didik dan memotivasi 

peserta didik untuk 

belajar dengan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran  

 

• Peserta didik menyimak 

apserpsi dan menjawab 

pertanyaan pendidik 

Kegiatan 

inti 

Tahap-2  

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

• Guru membagi 

peserta didik 

kedalam kelompok 

yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 

6 kelompok   

 

• Guru membagikan 

LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru mendorong 

peserta didik untuk 

mengumpulkan 

informasi secara 

berkelompok dengan 

diarahkan untuk 

membaca buku paket 

• Peserta didik duduk 

dikelompoknya masing-

masing 

 

 

 

 

• Peserta didik mengkaji 

LKPD yang sudah 

diberikan guru bersama 

anggota kelompok dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

dalam LKPD 

 

 

• Secara berkelompok 

peserta didik 

mengumpulkan 

infromasi serta alat dan 

bahan bahan percobaan 

yang akan dilakukan. 

 

65 

menit 
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dan membaca LKPD 

terlebih dahulu 

 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok  

• Guru meminta 

masing-masing 

kelompok melakukan 

percobaan terkait 

cara membedakan 

satuan baku dan tidak 

baku yang ada dalam 

LKPD  

 

• Guru menilai sikap 

peserta didik dalam 

kerja kelompok dan 

membimbing/menilai 

keterampilan 

mencoba, 

menggunakan alat, 

dan mengolah data, 

serat menilai 

kemampuan peserta 

didik menerapkan 

konsep dan prinsip 

dalam besaran serta 

satuan. 

 

• Guru mengarahkan 

peserta didik 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

terdapat di LKPD 

• Secara kelompok peserta 

didik melakukan 

percobaan yang ada 

dalam LKPD 

 

 

• Peserta didik mengolah 

data yang telah mereka 

dapatkan dalam 

percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secara berkelompo 

peserta didik 

mendiskusikan dan 

membahas 

permasalahan-

permasalahan yang 

terdapat dalam LKPD 

 

• Peserta didik menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam 

LKPD 

 

Tahap -4 

menggembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

• Guru memantau 

diskusi dan 

membimbing 

pembuatan laporan  

 

 

 

 

• Guru meminta 

peserta didik 

mempersentasikan 

• Kelompok melakukan 

diskusi untuk menghasil-

kan solusi pemecahan 

masalah dan hasilnya 

dipresentasikan/disajikan 

dalam bentuk karya. 

 

 

• Peserta didik 

mempersentasikan hasil 

diskusi bersama anggota 

kelompok 
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hasil diskusi peserta 

didik 

Tahap-5 

menganalisis dan 

mengevalusi 

• Guru membimbing 

presentasi dan 

mendorong 

kelompok 

memberikan 

penghargaan serta 

masukan kepada 

kelompok lain 

• Setiap kelompok 

melakukan presentasi, 

kelompok yang lain 

memberikan apresiasi. 

Kegiatan 

akhir  
Kesimpulan  

• Guru membimbing 

peserta didik untuk 

menyimpulkan 

butir-butir 

pembelajaran hari 

ini  

• Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

diberikan oleh 

peserta didik  

• Guru  memberi 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

bekerja dengan baik  

• Guru 

menginformasikan 

materi pembelajaran 

pada pertemuan  

selanjutnya 

• Guru menutup 

pembelajaran hari 

ini 

• Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah 

dipelajari  

15 

menit 

 

I. Penilaian 

Kompetensi pengetahuan  

1. Teknik penilaian : Testulis dan tes penugasan 

2. Bentuk penilaian  : Tugas individu dan tugas kelompok 

3. Instrumen penilaian : Terlampir 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Gowa 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Sub Materi Pokok : Angka Penting dan Notasi ilmiah  

Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit (pertemuan ke-2) 

 

A. Komptensi 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar    Indikator 

3.3 Menerapkan prinsip-prinsip 

pengukuran besaran fisis, ketepatan, 

ketelitian, dan angka penting, serta 

notasi ilmiah 

 

• Menjelaskan konsep angka penting 

• Menuliskan operasi bilangan dengan 

angka penting 

• Menjelaskan konsep notasi ilmiah  

• Menuliskan operasi bilangan dengan 

notasi ilmiah 

4.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran 

fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik 

yang tepat serta mengikuti kaidah 

angka penting untuk suatu 

penyelidikan ilmiah 

• Menetukan angka penting terhadap hasil 

pengukuran 

• Mempresentasikan hasil pengukuran 

berdasarkan aturan angka penting  dan 

notasi ilmiah  
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C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendegarkan penjelasan guru, melakukan percobaan, dan berdiskusi peserta didik 

diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan konsep angka penting 

2. menuliskan operasi bilangan dengan aturan angka penting. 

3. Menjelaskan konsep notasi ilmiah 

4. Menuliskan operasi bilangan dengan notasi ilmiah  

5. Menentukan angka penting dalam pengukuran  

6. Mempresentasikan hasil pengukuran berdasarkan aturan angka penting dan notasi 

ilmiah 

D. Materi Pembelajaran  

A. Angka penting  

B. Notasi ilmiah  

E. Metode Pembelajaran  

• Model pembelajaran  : Problem Based Learning Berbasis Eksperiemen 

• Pendekatan   : saintifik 

• Metode   : ceramah, Tanya Jawab, Eksperimen, Diskusi  

F. Media pembelajaran  

• Spidol 

• Papn tulis  

• Buku Fisika kelas X 

• LKPD 

• LCD 

G. Sumber Belajar  

• Buku Fisika Siswa kelas X 

• Buku referensi yang relevan  

• Lingkungan setempat  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan 

 

Tahap pembelajaran 

model PBL 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik  

Kegiatan 

Pendahuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

• Guru mengajak peserta 

didik untuk berdoa 

terlebih dahulu 

• Guru menanyakan 

kesiapan peserta didik 

dan mengecek absensi 

peserta didik 

 

• Peserta didik 

menjawab salam 

 

 

• Peserta didik bersama-

sama membaca doa 

 

 

• Peserta didik 

menjawab absensi 

yang di bacakan guru  

 

10 

menit 
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Tahap-1  

Orintasi peserta 

didik pada 

masalah 

 

• Guru Memberikan 

apersepsi mengenai 

angka penting dan notasi 

ilmiah untuk menarik 

perhatian dan 

meningkatkan motivasi 

siswa dengan meminta 

tiga  siswa untuk 

mengukur sebuah buku 

yang berukuran sama, 

dan meminta siswa 

untuk membadingkan 

hasil dari pengukuran 

ketiga buku tersebut, 

apakah mengalami 

perbedaan atau  tidak. 

Jika mengalami 

perbadaan, mengapa hal 

tersebut bisa terjadi ?. 

 

 

• Guru mengarahkan 

jawaban peserta didik 

dan memotivasi peserta 

didik untuk belajar 

dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran  

• Peserta didik 

menyimak apserpsi 

dan menjawab 

pertanyaan pendidik 

Kegiatan 

inti  

Tahap-2  

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

• Guru membagi peserta 

didik kedalam kelompok 

yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 6 

kelompok  

 

• Guru membagikan LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru mendorong peserta 

didik untuk 

mengumpulkan 

informasi secara 

berkelompok dengan 

diarahkan untuk 

membaca buku paket dan 

• Peserta didik duduk 

dikelompoknya 

masing-masing 

 

 

 

 

• Peserta didik mengkaji 

LKPD yang sudah 

diberikan guru 

bersama anggota 

kelompok dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

dalam LKPD 

 

• Secara berkelompok 

peserta didik 

mengumpulkan 

infromasi serta alat 

65 

menit 
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membaca LKPD terlebih 

dahulu 

dan bahan bahan 

percobaan yang akan 

dilakukan. 

 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok  

• Guru meminta masing-

masing kelompok 

melakukan percobaan 

terkait angka penting 

yang ada dalam LKPD  

 

• Guru menilai sikap 

peserta didik dalam kerja 

kelompok dan 

membimbing/menilai 

keterampilan mencoba, 

menggunakan alat, dan 

mengolah data, serat 

menilai kemampuan 

peserta didik 

menerapkan konsep dan 

prinsip dalam problem 

based learning. 

 

• Guru mengarahkan 

peserta didik berdiskusi 

untuk menyelesaikan 

permasalahan yang 

terdapat di LKPD 

• Secara kelompok 

peserta didik 

melakukan percobaan 

yang ada dalam LKPD 

 

 

• Peserta didik 

mengolah data yang 

telah mereka dapatkan 

dalam percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secara berkelompo 

peserta didik 

mendiskusikan dan 

membahas 

permasalahan-

permasalahan yang 

terdapat dalam LKPD 

• Peserta didik 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang 

terdapat dalam LKPD 

Tahap -4 

menggembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

• Guru memantau diskusi 

dan membimbing 

pembuatan laporan  

 

 

 

 

• Guru meminta peserta 

didik mempersentasikan 

hasil diskusi peserta 

didik 

• Kelompok melakukan 

diskusi untuk 

menghasil-kan solusi 

pemecahan masalah 

dan hasilnya 

dipresentasikan/disajik

an dalam bentuk 

karya. 

 

• Peserta didik 

mempersentasikan hasil 

diskusi bersama 

anggota kelompok 
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Tahap-5 

menganalisis dan 

mengevalusi 

• Guru membimbing 

presentasi dan 

mendorong kelompok 

memberikan 

penghargaan serta 

masukan kepada 

kelompok lain 

• Setiap kelompok 

melakukan presentasi, 

kelompok yang lain 

memberikan apresiasi. 

Kegiatan 

akhir  
Kesimpulan  

• Guru membimbing 

peserta didik untuk 

menyimpulkan butir-

butir pembelajaran hari 

ini  

• Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

diberikan oleh peserta 

didik  

• Guru  memberi 

penghargaan kepada 

kelompok yang bekerja 

dengan baik  

• Guru menginformasikan 

materi pembelajaran 

pada pertemuan  

selanjutnya 

• Guru menutup 

pembelajaran hari ini 

• Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah dipelajari  

15 

menit 

 

I. Penilaian 

Kompetensi pengetahuan  

a. Teknik penilaian : Testulis dan tes penugasan 

b. Bentuk penilaian  : Tugas individu dan tugas kelompok 

c. Instrumen penilaian : Terlampir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Gowa 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Sub Materi Pokok : Instrumen pengukuran besaran  

Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit (pertemuan ke-3) 

 

A. Komptensi 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar    Indikator 

3.4 Menerapkan prinsip-prinsip 

pengukuran besaran fisis, ketepatan, 

ketelitian, dan angka penting, serta 

notasi ilmiah 

 

 

• Mengetahui dan memahani macam-

macam alat ukur 

• Menjelaskan pengukuran besaran-

besaran fisika, alat ukur yang sesuai, dan 

cara menggunakannya 

  

4.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran 

fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik 

yang tepat serta mengikuti kaidah 

angka penting untuk suatu 

penyelidikan ilmiah 

• Melakukan pengukuran beberapa benda 

menggunakan alat ukur baku (pajang, 

massa, dan waktu) 

• Mempersentasikan hasil proyek 

percobaan  tentang pengukuran  
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C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendegarkan penjelasan guru, melakukan percobaan, dan berdiskusi peserta didik 

diharapkan mampu : 

1. Mengindentifikasi alat ukur yang digunakan  

2. Menjelaskan cara menggunakan alat ukur panjang, massa dan waktu dengan benar 

3. Menggunakan alat ukur panjang, massa dan waktu dengan benar 

4. Menuliskan hasil pengukuran panjang, massa dan waktu dengan benar 

5. melakukan pengukuran beberapa benda menggunakan alat ukur baku (pajang, massa, 

dan waktu) 

D. Materi Pembelajaran  

1. Pengukuran Panjang 

2. Pengukuran massa  

3. Pengukuran waktu  

E. Metode Pembelajaran  

• Model pembelajaran  : Problem Based Learning Berbasis Eksperiemen 

• Pendekatan   : saintifik 

• Metode   : ceramah, Tanya Jawab, Eksperimen, Diskusi  

F. Media pembelajaran  

• Spidol 

• Papn tulis  

• Buku Fisika kelas X 

• LKPD 

• LCD 

G. Sumber Belajar  

• Buku Fisika Siswa kelas X 

• Buku referensi yang relevan  

• Lingkungan setempat  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan 

 

Tahap pembelajaran 

model PBL 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 

Kegiatan 

Pendahuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

• Guru mengajak 

peserta didik untuk 

berdoa terlebih 

dahulu 

 

• Guru menanyakan 

kesiapan peserta 

didik dan mengecek 

absensi peserta didik 

 

• Peserta didik menjawab 

salam 

 

 

• Peserta didik bersama-

sama membaca doa 

 

 

• Peserta didik menjawab 

absensi yang di bacakan 

guru  

 

 

 

10 

menit 
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Tahap-1  

Orintasi peserta 

didik pada 

masalah 

 

• Guru melakukan 

apserpsi  untuk 

menarik perhatian 

dan meningkatkan 

motivasi siswa 

dengan melakukan 

pengukuran diameter 

benda menggunakan 

jangka sorong 

didepan murid. 

Kemudian  

Guru bertanya,” 

selain jangka sorong 

alat apa saja yang 

bisa gunakan untuk 

mengukur diamater 

benda tersebut ? 

 

 

• Guru mengarahkan 

jawaban peserta 

didik dan 

memotivasi peserta 

didik untuk belajar 

dengan 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran  

• Peserta didik menyimak 

apserpsi dan menjawab 

pertanyaan pendidik 

Kegiatan 

inti  

Tahap-2  

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

• Guru membagi 

peserta didik 

kedalam kelompok 

yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 

6 kelompok  

 

• Guru membagikan 

LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru mendorong 

peserta didik untuk 

mengumpulkan 

• Peserta didik duduk 

dikelompoknya masing-

masing 

 

 

 

• Peserta didik mengkaji 

LKPD yang sudah 

diberikan guru bersama 

anggota kelompok dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

dalam LKPD 

 

 

 

 

 

 

• Secara berkelompok 

peserta didik 

mengumpulkan 

65 

menit 
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informasi secara 

berkelompok dengan 

diarahkan untuk 

membaca buku paket 

dan membaca LKPD 

terlebih dahulu 

infromasi serta alat dan 

bahan bahan percobaan 

yang akan dilakukan. 

 

 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok  

• Guru meminta 

masing-masing 

kelompok 

melakukan 

percobaan terkait 

cara membedakan 

besaran dan alat 

ukurnya yang ada 

dalam LKPD  

 

• Guru menilai sikap 

peserta didik dalam 

kerja kelompok dan 

membimbing/menilai 

keterampilan 

mencoba, 

menggunakan alat, 

dan mengolah data, 

serat menilai 

kemampuan peserta 

didik menerapkan 

konsep dan prinsip 

alat ukur 

 

 

• Guru mengarahkan 

peserta didik 

berdiskusi untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

terdapat di LKPD 

• Secara kelompok peserta 

didik melakukan 

percobaan yang ada 

dalam LKPD 

 

 

 

• Peserta didik mengolah 

data yang telah mereka 

dapatkan dalam 

percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secara berkelompo 

peserta didik 

mendiskusikan dan 

membahas 

permasalahan-

permasalahan yang 

terdapat dalam LKPD 

 

• Peserta didik menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam 

LKPD 

 

Tahap -4 

menggembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

• Guru memantau 

diskusi dan 

membimbing 

pembuatan laporan  

 

 

 

• Kelompok melakukan 

diskusi untuk menghasil-

kan solusi pemecahan 

masalah dan hasilnya 

dipresentasikan/disajikan 

dalam bentuk karya. 
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• Guru meminta 

peserta didik 

mempersentasikan 

hasil diskusi peserta 

didik 

 

• Peserta didik 

mempersentasikan hasil 

diskusi bersama anggota 

kelompok 

Tahap-5 

menganalisis dan 

mengevalusi 

• Guru membimbing 

presentasi dan 

mendorong 

kelompok 

memberikan 

penghargaan serta 

masukan kepada 

kelompok lain 

• Setiap kelompok 

melakukan presentasi, 

kelompok yang lain 

memberikan apresiasi. 

Kegiatan 

akhir  
Kesimpulan  

• Guru membimbing 

peserta didik untuk 

menyimpulkan 

butir-butir 

pembelajaran hari 

ini  

• Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

diberikan oleh 

peserta didik  

• Guru  memberi 

penghargaan kepada 

kelompok yang 

bekerja dengan baik  

• Guru 

menginformasikan 

materi pembelajaran 

pada pertemuan  

selanjutnya 

• Guru menutup 

pembelajaran hari 

ini 

• Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah 

dipelajari  

15 

menit 

 

I. Penilaian 

Kompetensi pengetahuan  

a. Teknik penilaian : Testulis dan tes penugasan 

b. Bentuk penilaian  : Tugas individu dan tugas kelompok 

c. Instrumen penilaian : Lembar Kerja (Terlampir)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Gowa 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Sub Materi Pokok : pengukuran tunggal dan pengukuran berulang  

Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit (pertemuan ke-4) 

 

A. Komptensi 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar    Indikator 

3.5 Menerapkan prinsip-prinsip 

pengukuran besaran fisis, ketepatan, 

ketelitian, dan angka penting, serta 

notasi ilmiah 

 

 

• Membedakan pengukuran tunggal dan 

pengukuran berulang 

• Menentukan ketidakpastian pada 

pengukuran untuk pengukuran tunggal  

• Menentukan ketidakpastian pada pada 

pengukuran berulang  

4.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran 

fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik 

yang tepat serta mengikuti kaidah 

angka penting untuk suatu 

penyelidikan ilmiah 

• Melakukan percobaan pengukuran 

diameter benda dengan menggunakan 

alat ukur jangka sorong dan mikrometer 

sekrup 

• Mempersentasikan hasil proyek 

percobaan  tentang pengukuran  
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C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendegarkan penjelasan guru, melakukan percobaan, dan berdiskusi peserta didik 

diharapkan mampu : 

1. Menentukan ketidakpastian pada pengukuran untuk pengukuran tunggal 

2. Menentukan ketidakpastian pada pengukuran untuk pengukuran berulang 

3. membaca skala hasil pengukuran diameter benda dengan menggunakan alat ukur 

jangka sorong dan mikrometer sekrup 

4. Melakukan percobaan pengukuran diameter benda dengan menggunakan alat ukur 

jangka sorong dan mikrometer sekrup 

5. Menunjukkan perilaku ilmiah dalam melakukan percobaan dan berdiskusi   

D. Materi Pembelajaran  

1. Pengukuran tunggal dan ketidakpastiaannya 

2. Pengukuran berulang dan ketidakpastiannya  

E. Metode Pembelajaran  

• Model pembelajaran  : Problem Based Learning Berbasis Eksperiemen 

• Pendekatan   : saintifik 

• Metode   : ceramah, Tanya Jawab, Eksperimen, Diskusi  

F. Media pembelajaran  

• Spidol 

• Papn tulis  

• Buku Fisika kelas X 

• LKPD 

• LCD 

G. Sumber Belajar  

• Buku Fisika Siswa kelas X 

• Buku referensi yang relevan  

• Lingkungan setempat  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan 

 

Tahap pembelajaran 

model PBL 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 

Kegiatan 

Pendahuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

• Guru mengajak peserta 

didik untuk berdoa 

terlebih dahulu 

• Guru menanyakan 

kesiapan peserta didik 

dan mengecek absensi 

peserta didik 

• Guru melakukan 

apserpsi untuk 

memotivasi peserta 

didik dengan meminta 

dua orang  peserta didik 

• Peserta didik 

menjawab salam 

 

• Peserta didik 

bersama-sama 

membaca doa 

 

 

• Peserta didik 

menjawab absensi 

yang di bacakan guru  

 

• Peserta didik 

menyimak apserpsi 

10 

menit 
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Tahap-1  

Orintasi peserta 

didik pada 

masalah 

 

untuk melakukan 

pengukuran. Peserta 

didik yang pertama di 

minta untuk melakukan 

pengguran  tunggal dan 

peserta didik yang 

kedua diminta untuk 

melakukan pengukuran 

berulang dengan alat 

ukur ukur yang sama. 

Kemudian guru 

bertanya kepada peserta 

didik ”apa yang 

membedakan 

pengukuran tunggal dan 

pengukuran berulang 

?”. 

• Guru mengarahkan 

jawaban peserta didik 

dan memotivasi peserta 

didik untuk belajar 

dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran  

dan menjawab 

pertanyaan pendidik 

Kegiatan 

inti  

Tahap-2  

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

• Guru membagi peserta 

didik kedalam 

kelompok yang masing-

masing kelompok terdiri 

dari 6 kelompok. 

• Guru membagikan 

LKPD 

 

 

 

 

 

• Guru mendorong 

peserta didik untuk 

mengumpulkan 

informasi secara 

berkelompok dengan 

diarahkan untuk 

membaca buku paket 

dan membaca LKPD 

terlebih dahulu 

• Peserta didik duduk 

dikelompoknya 

masing-masing 

 

 

 

• Peserta didik 

mengkaji LKPD yang 

sudah diberikan guru 

bersama anggota 

kelompok dan 

menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami 

dalam LKPD 

• Secara berkelompok 

peserta didik 

mengumpulkan 

infromasi serta alat 

dan bahan bahan 

percobaan yang akan 

dilakukan. 

 

 

 

65 

menit 
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Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok  

• Guru meminta masing-

masing kelompok 

melakukan percobaan 

terkait pengukuran 

berulang dan 

pengukuran tunggal 

yang ada dalam LKPD  

 

• Guru menilai sikap 

peserta didik dalam 

kerja kelompok dan 

membimbing/menilai 

keterampilan mencoba, 

menggunakan alat, dan 

mengolah data, serat 

menilai kemampuan 

peserta didik 

menerapkan konsep dan 

prinsip dalam problem 

based learning. 

 

• Guru mengarahkan 

peserta didik berdiskusi 

untuk menyelesaikan 

permasalahan yang 

terdapat di LKPD 

• Secara kelompok 

peserta didik 

melakukan percobaan 

yang ada dalam 

LKPD 

• Peserta didik 

mengolah data yang 

telah mereka 

dapatkan dalam 

percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secara berkelompo 

peserta didik 

mendiskusikan dan 

membahas 

permasalahan-

permasalahan yang 

terdapat dalam LKPD 

• Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

terdapat dalam LKPD 

Tahap -4 

menggembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

• Guru memantau diskusi 

dan membimbing 

pembuatan laporan  

 

 

 

 

• Guru meminta peserta 

didik 

mempersentasikan hasil 

diskusi peserta didik 

• Kelompok melakukan 

diskusi untuk 

menghasil-kan solusi 

pemecahan masalah 

dan hasilnya 

dipresentasikan/disaji

kan dalam bentuk 

karya. 

 

 

• Peserta didik 

mempersentasikan 

hasil diskusi bersama 

anggota kelompok 
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Tahap-5 

menganalisis dan 

mengevalusi 

• Guru membimbing 

presentasi dan 

mendorong kelompok 

memberikan 

penghargaan serta 

masukan kepada 

kelompok lain 

• Setiap kelompok 

melakukan presentasi, 

kelompok yang lain 

memberikan apresiasi. 

Kegiatan 

akhir  
Kesimpulan  

• Guru membimbing 

peserta didik untuk 

menyimpulkan butir-

butir pembelajaran hari 

ini  

• Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

diberikan oleh peserta 

didik  

• Guru  memberi 

penghargaan kepada 

kelompok yang bekerja 

dengan baik  

• Guru 

menginformasikan 

materi pembelajaran 

pada pertemuan  

selanjutnya 

• Guru menutup 

pembelajaran hari ini 

• Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah dipelajari  

15 

menit 

 

I. Penilaian 

Kompetensi pengetahuan  

a. Teknik penilaian : Testulis dan tes penugasan 

b. Bentuk penilaian  : Tugas individu dan tugas kelompok 

c. Instrumen penilaian : Lembar Kerja (Terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Gowa 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Sub Materi Pokok : Vektor 

Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit (pertemuan ke-5) 

 

A. Komptensi 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar    Indikator 

3.6 Menerapkan prinsip penjumlahan 

vektor sebidang (misalnya 

perpindahan) 

 

 

• Menjelaskan perbedaan antara besaran 

skalar dan besaran vektor  

• Menyebutkan contoh besaran vektor dan 

besaran skalar  

• Menggambarkan komponen vektor dan 

menentukan notasinya  

• Menggambarkan sebuah vektor beserta 

nilai dan arahnya  

 

4.3  Merancang percobaan untuk 

menentukan resultan vektor sebidang 

(misalnya perpindahan) beserta 

presentasi hasil dan makna fisisnya 

• Melakukan percobaan untuk mengetahui 

vektor dan resultannya  

• Mempersentasikan hasil proyek 

percobaan  tentang vektor 

 



86 
 

 
 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendegarkan penjelasan guru, melakukan percobaan, dan berdiskusi peserta didik 

diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan pengertian besaran vektor. 

2. Menjelaskan perbedaan besaran vektor dan besaran skalar dengan baik dan benar . 

3. Mengambar vektor dan menuliskan notasi vektor  

4. Menjelaskan sifat penjumlahan dan selisih dua buah vektor  

5. Melukis dua vektor yang searah dan berlawanan arah  

D. Materi Pembelajaran  

1. Besaran skalar dan vekor  

2. Notasi vektor 

3. Penjumlahan vektor  

E. Metode Pembelajaran  

• Model pembelajaran  : Problem Based Learning Berbasis Eksperiemen 

• Pendekatan   : saintifik 

• Metode   : ceramah, Tanya Jawab, Eksperimen, Diskusi  

F. Media pembelajaran  

• Spidol 

• Papn tulis  

• Buku Fisika kelas X 

• LKPD 

• LCD 

G. Sumber Belajar  

• Buku Fisika Siswa kelas X 

• Buku referensi yang relevan  

• Lingkungan setempat  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan 

 

Tahap pembelajaran 

model PBL 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 

Kegiatan 

Pendahuluan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap-1  

• Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 

• Guru mengajak peserta 

didik untuk berdoa 

terlebih dahulu 

• Guru menanyakan 

kesiapan peserta didik 

dan mengecek absensi 

peserta didik 

 

• Guru melakukan apserpsi 

untuk memberikan 

motivasi kepada peserta 

didik dengan meminta 

• Peserta didik 

menjawab salam 

 

 

• Peserta didik 

bersama-sama 

membaca doa 

 

 

• Peserta didik 

menjawab absensi 

yang di bacakan 

guru  

 

 

10 

menit 
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Orintasi peserta 

didik pada 

masalah 

 

dua peserta didik untuk 

mendorong meja yang 

sama, 

peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                

didik pertama diminta 

mendorong meja kearah 

kanan kemudian peserta 

didik yang kedua 

mendorong meja kearah 

atas. Kemudian secara 

bersama guru meminta 

kedua peserta didik untuk 

mendorong meja baik dari 

kanan dan kearah atas 

secara bersamaan. 

Kemudian guru 

memberikan pertanyaan 

”apa yang menyebabkan 

perbedaan arah gaya dari 

hasil dorongan tersebut ?” 

 

 

• Guru mengarahkan 

jawaban peserta didik dan 

memotivasi peserta didik 

untuk belajar dengan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

• Peserta didik 

menyimak apserpsi 

dan menjawab 

pertanyaan pendidik 

Kegiatan 

inti  

Tahap-2 

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

• Guru membagi peserta 

didik kedalam kelompok 

yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 6 

kelompok  

 

• Guru membagikan LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru mendorong peserta 

didik untuk 

mengumpulkan informasi 

secara berkelompok 

dengan diarahkan untuk 

• Peserta didik duduk 

dikelompoknya 

masing-masing 

 

 

 

• Peserta didik 

mengkaji LKPD 

yang sudah 

diberikan guru 

bersama anggota 

kelompok dan 

menanyakan hal-

hal yang belum 

dipahami dalam 

LKPD 

• Secara 

berkelompok 

peserta didik 

mengumpulkan 

infromasi serta alat 

65 

menit  



88 
 

 
 

membaca buku paket dan 

membaca LKPD terlebih 

dahulu 

dan bahan bahan 

percobaan yang 

akan dilakukan. 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok  

• Guru meminta masing-

masing kelompok 

melakukan percobaan 

terkait notasi vektor  yang 

ada dalam LKPD  

 

• Guru menilai sikap 

peserta didik dalam kerja 

kelompok dan 

membimbing/menilai 

keterampilan mencoba, 

menggunakan alat, dan 

mengolah data, serat 

menilai kemampuan 

peserta didik menerapkan 

konsep dan prinsip dalam 

problem based learning. 

 

• Guru mengarahkan 

peserta didik berdiskusi 

untuk menyelesaikan 

permasalahan yang 

terdapat di LKPD 

• Secara kelompok 

peserta didik 

melakukan 

percobaan yang ada 

dalam LKPD 

 

• Peserta didik 

mengolah data yang 

telah mereka 

dapatkan dalam 

percobaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secara berkelompo 

peserta didik 

mendiskusikan dan 

membahas 

permasalahan-

permasalahan yang 

terdapat dalam 

LKPD 

 

• Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

terdapat dalam 

LKPD 

Tahap -4 

menggembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

• Guru memantau diskusi 

dan membimbing 

pembuatan laporan  

 

 

 

 

• Kelompok 

melakukan diskusi 

untuk menghasil-

kan solusi 

pemecahan masalah 

dan hasilnya 

dipresentasikan/disa
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• Guru meminta peserta 

didik mempersentasikan 

hasil diskusi peserta didik 

jikan dalam bentuk 

karya. 

 

• Peserta didik 

mempersentasikan 

hasil diskusi 

bersama anggota 

kelompok 

Tahap-5 

menganalisis dan 

mengevalusi 

• Guru membimbing 

presentasi dan 

mendorong kelompok 

memberikan 

penghargaan serta 

masukan kepada 

kelompok lain 

• Setiap kelompok 

melakukan 

presentasi, 

kelompok yang lain 

memberikan 

apresiasi. 

Kegiatan 

akhir  
Kesimpulan  

• Guru membimbing 

peserta didik untuk 

menyimpulkan butir-

butir pembelajaran hari 

ini  

• Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

diberikan oleh peserta 

didik  

• Guru  memberi 

penghargaan kepada 

kelompok yang bekerja 

dengan baik  

• Guru menginformasikan 

materi pembelajaran pada 

pertemuan  selanjutnya 

• Guru menutup 

pembelajaran hari ini 

• Peserta didik 

menyimpulkan 

materi pembelajaran 

yang telah dipelajari  

15 

menit 

 

 

I. Penilaian 

Kompetensi pengetahuan  

1. Teknik penilaian : Testulis dan tes penugasan 

2. Bentuk penilaian  : Tugas individu dan tugas kelompok 

3. Instrumen penilaian : Lembar Kerja (Terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Gowa 

Kelas/Semester : X / Ganjil 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Sub Materi Pokok : Vektor 

Alokasi Waktu : 2 × 45 Menit (pertemuan ke-6) 

 

A. Komptensi 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 metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar    Indikator 

3.7 Menerapkan prinsip penjumlahan 

vektor sebidang (misalnya 

perpindahan) 

 

 

• Mengambarkan dua vektor atau lebih 

metode segitiga 

• Mengambarkan dua vektor atau lebih 

metode jajargenjang 

• Megambarkan dua vektor atau lebih 

dengan metode polygon 

4.3  Merancang percobaan untuk 

menentukan resultan vektor sebidang 

(misalnya perpindahan) beserta 

presentasi hasil dan makna fisisnya 

• Merancang percobaan untuk menentukan 

resultan vektor polygon  

• Mempersentasikan hasil proyek 

percobaan  tentang vektor 
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C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mendegarkan penjelasan guru, melakukan percobaan, dan berdiskusi peserta didik 

diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan langkah-langkah penjumlahan dan selisih dua atau lebih vektor metode 

segitiga dan polygon dan menentukan resultan vektornya  

2. Menjelaskan langkah-langkah  penjumlahan dua vektor dengan metode jajargenjang 

dan menentukan resultann vektornya  

3. Menentukan resultan atau lebih vektor dengan metode segitiga, polygon dan 

jajargenjang 

D. Matari Pembelajaran  

• Penjumlahan vektor dengan metode segitiga, jajargenjang dan polygon 

E. Metode Pembelajaran  

• Model pembelajaran  : Problem Based Learning Berbasis Eksperiemen 

• Pendekatan   : saintifik 

• Metode   : ceramah, Tanya Jawab, Eksperimen, Diskusi  

F. Media pembelajaran  

• Spidol 

• Papn tulis  

• Buku Fisika kelas X 

• LKPD 

• LCD 

G. Sumber Belajar  

• Buku Fisika Siswa kelas X 

• Buku referensi yang relevan  

• Lingkungan setempat  

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

Kegiatan 

 

Tahap pembelajaran 

model PBL 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta didik 

Kegiatan 

Pendahuluan  

Tahap-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam 

 

• Guru mengajak peserta 

didik untuk berdoa 

terlebih dahulu 

 

• Guru menanyakan 

kesiapan peserta didik 

dan mengecek absensi 

peserta didik 

 

• Guru melakukan apserpsi 

dengan memperagakan 

kegiatan memanah 

menggunakan media 

• Peserta didik 

menjawab salam 

 

 

• Peserta didik 

bersama-sama 

membaca doa 

 

 

• Peserta didik 

menjawab absensi 

yang di bacakan 

guru  

 

• Peserta didik 

menyimak apserpsi 

10 

menit 
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Tahap-1  

Orintasi peserta 

didik pada 

masalah 

 

 

berupa karet dan lidi. 

Kemudian guru bertanya 

’’dari kegiatan memanah 

tersebut, operasi vektor 

apakah yang terlibat di 

dalammnya ? 

• Guru mengarahkan 

jawaban peserta didik dan 

memotivasi peserta didik 

untuk belajar dengan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

dan menjawab 

pertanyaan pendidik 

 

Tahap-2  

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 

• Guru membagi peserta 

didik kedalam kelompok 

yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 6 

kelompok  

• Guru membagikan LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guru mendorong peserta 

didik untuk 

mengumpulkan informasi 

secara berkelompok 

dengan diarahkan untuk 

membaca buku paket dan 

membaca LKPD terlebih 

dahulu 

• Peserta didik duduk 

dikelompoknya 

masing-masing 

 

 

• Peserta didik 

mengkaji LKPD 

yang sudah 

diberikan guru 

bersama anggota 

kelompok dan 

menanyakan hal-

hal yang belum 

dipahami dalam 

LKPD 

 

• Secara 

berkelompok 

peserta didik 

mengumpulkan 

infromasi serta alat 

dan bahan bahan 

percobaan yang 

akan dilakukann 

 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok  

• Guru meminta masing-

masing kelompok 

melakukan percobaan 

terkait operasi vektor 

yang ada dalam LKPD  

 

• Guru menilai sikap 

peserta didik dalam kerja 

kelompok dan 

membimbing/menilai 

keterampilan mencoba, 

menggunakan alat, dan 

• Secara kelompok 

peserta didik 

melakukan 

percobaan yang ada 

dalam LKPD 

 

 

 

• Peserta didik 

mengolah data yang 

telah mereka 
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mengolah data, serat 

menilai kemampuan 

peserta didik menerapkan 

konsep dan prinsip dalam 

problem based learning. 

 

• Guru mengarahkan 

peserta didik berdiskusi 

untuk menyelesaikan 

permasalahan yang 

terdapat di LKPD 

dapatkan dalam 

percobaan  

 

 

 

 

 

• Secara berkelompo 

peserta didik 

mendiskusikan dan 

membahas 

permasalahan-

permasalahan yang 

terdapat dalam 

LKPD 

• Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

terdapat dalam 

LKPD 

Tahap -4 

menggembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

• Guru memantau diskusi 

dan membimbing 

pembuatan laporan  

 

 

 

 

 

 

• Guru meminta peserta 

didik mempersentasikan 

hasil diskusi peserta didik 

• Kelompok 

melakukan diskusi 

untuk menghasil-

kan solusi 

pemecahan masalah 

dan hasilnya 

dipresentasikan/disa

jikan dalam bentuk 

karya. 

• Peserta didik 

mempersentasikan 

hasil diskusi 

bersama anggota 

kelompok 

Tahap-5 

menganalisis dan 

mengevalusi 

• Guru membimbing 

presentasi dan 

mendorong kelompok 

memberikan 

penghargaan serta 

masukan kepada 

kelompok lain 

• Setiap kelompok 

melakukan 

presentasi, 

kelompok yang lain 

memberikan 

apresiasi. 

Kegiatan 

akhir  
Kesimpulan  

• Guru membimbing 

peserta didik untuk 

menyimpulkan butir-

butir pembelajaran hari 

ini  

• Peserta didik 

menyimpulkan 

materi pembelajaran 

yang telah dipelajari  

15 

menit  
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• Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

diberikan oleh peserta 

didik  

• Guru  memberi 

penghargaan kepada 

kelompok yang bekerja 

dengan baik  

• Guru menginformasikan 

materi pembelajaran pada 

pertemuan  selanjutnya 

• Guru menutup 

pembelajaran hari ini 

 

I. Penilaian 

Kompetensi pengetahuan  

1. Teknik penilaian : Testulis dan tes penugasan 

2. Bentuk penilaian  : Tugas individu dan tugas kelompok 

3. Instrumen penilaian : Lembar Kerja (Terlampi
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A. 2 Bahan Ajar 
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➢ Besaran  ➢ Satuan  

Bagian I 

Pengukuran Besaran 
Fisika   

3.1  menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan 

keselamatan kerja di laborattorium serta perna fisika 

dalam kehidupan  

3.2  menerapkan prinsip-prinsisp pengukuran besaran 

fisis,  ketepatan dan angka penting, serta notasi ilmiah 

4.1  membuat prosedur kerja ilmiah dan kesalamatan 

kerja misalnya pada pungukuran kalor 

4.2 menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut 

ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan 

teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka 

penting untuk suatu penyelidikan ilmiah 

 

Kegiatan pengukuran tidak pernah 

terlepas dari kehidupan sehari-hari. 

Pengukuran erat hubungannya dengan 

besaran dan alat ukur. Salah contohnya 

dapat anda anda lihat pada gambar di 

atas. Pada gambar tersebut, terdapat 

neraca yang umumnya di pasar 

swalayan. Neraca ini mengukur 

besaran massa buah dan sayuran. 

Tahukah anda, bagaimana cara 

mengukur massa buah dan sayuran 

yang benar dengan alat tersebut ? 

dapatkah anda menyebutkan, dalam 

satuan apakah buah dan sayuran yang 

terukur dengan alat ini? Untuk 

menjawabnya, ikuti pembelajaran bab 

ini  

➢ Alat ukur 

➢ Besaran  ➢ Satuan  

➢ ketidakpastian 



95 
 

 
 

 

 

 

 

  

 Terdiri dari  

Berdasarkan 

metodenya

BESARAN DAN 

PENGUKUKURAN  

PENGUKUKURAN  

Langsung  Tidak langsung 

BESARAN  

Pokok  Turunan  

Tunggal  

Berulang 

Berdasarkan 

banyaknya 

Alat ukur  

Kesalahan  

ketidakpastian 

Mutlak  Relatif 

Angka Penting 

Notasi ilmiah 

Angka pasti  Angka taksiran  

menggunakan 

 Memiliki 

 Menghasilkan 

 Terdiri dari  

Peta konsep  
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1. Besaran Pokok 

Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan besaran 

pokok ini tidak tergantung pada satuan-satuan besaran lain. Didalam Si ditentukan ada 7 

besaran pokok,seperti tampak pada table berikut : 

Tabel 1.1  besaran pokok beserta satuannya dalam sistem internasional (SI) 

No Besaran pokok Nama Satuan Lambang Dimensi 

1. Panjang Meter (m) M 

2. Massa Kilogram (kg) Kg 

3. Waktu Sekon (s) S 

4. Kuat Arus Ampere (A) A 

5. Suhu Kelvin (K) K 

6. Jumlah Zat Mol (mol) Cd 

7. Intensitas Cahaya Kandela (cd) Mol 

 

2. Besaran Turunan 

Selain besaran pokok seperti tersebut diatas didalam fisika juga dikenal besaran 

turunan. Besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok disebut dengan 

besaran turunan. Pada tabel dibawah ini merupakan contoh-contoh besaran turunan 

beserta satuan dan lambangnya; 

 

 

A. Besaran Fisika  

 

Misalkan anda melihat ada sebuah kotak kosong seperti 

gambar 1.1. hal-hal apakah yang bisa anda pikirkan 

tenatang kotak itu ? munkin anda akan berpiki tentang 

berapa ukuran panjang kotak, tinggi kotak, lebar , 

volume, berat kotak dan seterusnya. Panjang, lebar, 

volume dan berat semuanya dapat diukur . dalam fisika 

sesuatu yang dapat diukur disebut besaran.  Terdapat 

dua besaran dalam fisika yaitu besaran pokok dan 

besaran turunan. Dari dua besaran ini masing-masing 

memiliki satuan. Nah Untuk mengetahui apa itu 

besaran turunan dan besaran pokok sarta satuan-

satuannya. Silakan simak penjelasan berikut ! 

Gambar 1.1 kotak kardus kosong  
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Tabel 1.2 besaran Turunan 

No Nama besaran Lambang Satuan Dimensi 

1. Kecepatan v meter/sekon [LT-1] 

2. Percepatan a 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟/𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛2 [LT-2] 

3. Gaya F Newton [ML-3] 

4. Luas L Meter2 [L2] 

5. Volume V Meter3 [L3] 

6. Usaha W Joule [LT-1] 

7. Tekanan 

Dan sebagainya 

ρ pascal [ML-3] 

 

3. Satuan  

Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Jenis-jenis 

satuan yaitu:  

a. Satuan Baku 

Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya 

secara internasional atau disebut dengan satuan internasional (SI). 

Contoh: meter, kilogram, dan detik. 

Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Sistem MKS (Meter Kilogram Sekon) 

2) Sistem CGS (Centimeter Gram Second) 

Tabel 1.3 Satuan Baku 

Besaran 

Pokok 

Satuan MKS Satuan CGS 

Massa Kilogram (Kg) gram (g) 

Panjang Meter (M) Centimeter (cm) 

Waktu Sekon (s) Sekon (s) 

Kuat Arus ampere (A) Statampere 

(statA) 

Suhu Kelvin (K) Kelvin (K) 

Intensitas Cahaya Candela (Cd) Candela (Cd) 

Jumlah Zat Kilomole (mol) mol 

 

b. Satuan tidak baku  

Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya 

digunakan pada .  

Contoh: depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata dan langkah.  
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4. Dimensi  

Semua tahukah anda bagaimanakah cara menyatakan besaran fisika ? salah satu cara 

mudah untuk mengenal besaran fisika adalah dari dimensinya  

Dimensi suatu besaran turunan adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran-besaran 

pokok. Dari analisis dimensional dapat kita gunakan untuk mengetahui besaran-besaran 

turunan yang mempunyai besaran sama, serta dapat untuk menganalisis benar atau tidak 

suatu persamaan atau rumus. 

Dalam Fisika ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan dua besaran tambahan yang 

tidak berdimensi. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf 

kapital yang diberi kurung persegi. 

Tabel 1.4 besaran pokok dan dimensinya  

Besaran pokok Satuan Notasi satuan Dimensi 

Panjang Meter M [L] = L 

Massa kilogram Kg [M] = M 

Waktu Sekon S [T] = T 

Suhu Kelvin K [θ]= θ 

arus listrik ampere A [I] = I 

intensitas cahaya kandela cd [J] = J 

jumlah zat Mol mol [N] = N 

Besaran Tambahan Satuan Notasi Satuan Dimensi 

sudut datar radian rad - 

sudut ruang steradian sr - 

 

Kamu dapat mencari dimensi suatu besaran lain dengan cara mengerjakannya seperti 

pada perhitungan biasa. Untuk penulisan perkalian pada dimensi, biasa ditulis dengan 

tanda pangkat positif dan untuk pembagian ditulis dengan tanda pangkat negatif. Oke, 

supaya nggak bingung, sekarang coba kita tentukan dimensi besaran-besaran berikut ya:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : 

Tentukanlah dimensi dari kecepatan ! 

Jawab  :  

Kecepatan =
ൣ𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 ൧

[𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢]
=  

[𝑚]

[𝑠]
=

[𝐿]

[𝑇]
= [𝐿][𝑇]−1  
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1. Aturan penulisan angka penting  

a. Semua angka bukan nol adalah angkat penting 

Contoh :  261,3 m memiliki 4 angka penting 

  38,2 gram memiliki 3 angka penting 

b. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting 

Contoh : 160,32 kg memiliki 5 angka penting 

 83,0006 m memiliki 6 angka penting  

c. Semua angka nol di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 

nol adalah bukan angka penting. 

Contoh : 0,00052 kg memiliki 2 angka penting 

 0,000609 kg memiliki 3 angka penting 

d. Semua angka nol di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan nol 

adalah angka penting. 

Contoh : 0,00260 m memiliki 3 angka penting  

 3,20 kg memiliki 3 angka penting  

 8,00 sekon memiliki 3 angka penting 

 

 

 

 

 

 

B. Angka Penting 

Perhatikan hasil pengukuran panjang sebuah kayu dengan 

menggunakan dua alat ukur, yaitu mistar dan jangka sorong, 

seperti tampak pada gambar 1.2. dari gambar tersebut (a) 

kemungkinan hasil pembicaan mistar adalah 2,4 cm, 2,5, 

dan 2,6 cm. Dalam bilangan tersebut angka 2 adalah angka 

pasti sedangkan angka 4, 5,  dan 6 adalah angka taksiran. 

Sementara itu, dari gambar (b) kemungkinan pembacaan 

dengan jangka sorong adalah 3,17 cm, 3,18 cm, 3,19 cm. 

dalam bilangan tersebut angak 3 dan 1 adalah angka pasti 

sedangkan angka 7,8, dan 9 adalah angka taksiran. Semua 

angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dinamakan 

angka penting. Angka penting terdiri atas angka pasti atau  

angka sinifikan dan angka taksiran. Nah untuk lebih paham 

terkait angka panting ini silakan simak materi beriku ! 

(a) 

(b) 

Gambar 1.2 Pengukuran panjang 

dengan (a) mistar dan (b) jangka sorong 
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2. Aturan Berhitung dengan Angka Penting 

a. Penjumlahan dann Pengukuran  

 Jika angka-angka penting dijumlahkan atau dikurangkan maka hasil 

penjumlahan atau pengurangan tersebut hanya boleh mengandung satu angka 

taksiran: 

Contoh:  

85,6 cm 

13,21 cm 

98,81 cm 

(tanda garis bawah angka 8 dan 1 menunjukan 2 angka taksiran, dite menjadi 1 

angka taksiran). Hasil penjumlahan adalah 98,8 cm. 

b. Perkalian dan pembagian 

 Angka penting hasil perkalian atau pembagian ditulis sesuai angka penting 

yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan atau bilangan yang dibagi 

(pembagi) 

Contoh: 

1. 63,2 𝑐𝑚 × 3,5 𝑐𝑚 = 221,20  ditulis 220 cm2  (dua angka penting) 

2. 86,2 ∶ 0,4 𝑚 = 215,5 ditulis 2 × 102 m (satu angka penting) 

c. Penarikan akar  

Hasil pemangkatan angka penting ditulis sesuai angka penting yang dipangkatkan  

Contoh : 

1. (2,3)2 = 5,29 ditulis 5,3 (dua angka penting) 

2. (6,23)2 = 38,812 ditulis 38,8 (tiga angka penting)(Suharyanti et al., 2019) 

 

3. Notasi Ilmiah 

Amatilah hasil pengukuran besaran fisika berikut ! 

Misal : 

a. Massa elektron = 0,0000000000000000000000010905 kg  

b. Massa bumi = 6.000.000.000.000.000 kg 

Tentu bilangan di atas terasa sulit di baca atau dituliskaan. Seperti contoh bilangan 

diatas , dalam hal ini deretan bilangan tersebut ditulis dengan cara lain singkat yang 

disebut denga notasi ilmiah, yaitu dalam bentuk  

 

 

Sehingga, dari contoh di atas dapat ditulis : 

a. 9,10905 × 10−23𝑘𝑔   

b. 6 × 1015 𝑘𝑔 

 

 

 

 

+ 

𝑎 × 10𝑛 dengan bilangan nyata antara -10 dan +10, n adalah bilangan bulat  …....(1) 
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Dalam kehidupan sehari-hari anda tentu sering melihat atau melakukan pengukuran. Coba anda 

amati gambar 1.3 ! aktivitas apakah yang ditunjukan oleh gambar-gambar tersebut ? dimanakah 

anda sering menemuinya ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamba 1.3 beberapa contoh aktivitas pengukuran yang sering dilakukan atau ditemui dalam 

kehidupan sehari  

Gambar 1.3 merupakan bentuk nyata dari pengukuran yang sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam aktivitas pengukuran seperti gambar 1.3, digunakan berbagai jenis alat ukur. 

Coba anda sebutkan nama alat-alat ukur yang digunakan ! bagaimana cara melakukan 

pengukuran tersebut ? nah untuk menjawab pertanyan-pertayaan tersebut simaklah 

pembahasan beriku !  

1. Definisi Pengukuran  

 Pengukuran merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi dalam masyarakat. 

Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang 

digunakan sebagai satuannya. 

 

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran, antara lain sebagai 

berikut. 

a. Ketelitian (presisi). Presisi merupakan derajat kedekatan kesamaan hasil pengukuran 

yang diperoleh dari pengukuran berulang. 

Contoh : 

Anda dan seorang teman anda melakukan pengukuran panjang sebuah benda secara 

berulang. Ternyata anda memperoleh hasilnya 5,3 cm; 5,4 cm; dan 5,8 cm, sedangkan 

teman anda memperoleh hasil 5,5 cm; 5,4 cm; 5,4 cm; dan 5,5 cm. dalam hal ini, dapat 

dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh teman anda lebih persisi (lebih teliti) 

dibanding pengukuran anda.  

 

 

C. Instrument Pengukura Besaran 

(a) (b) (c) 
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b. Ketepatan (akuransi). Ketepatan merupakan derajat kedekatan hasil pengukuran 

terhadap harga sebenarnya. 

Contoh : 

Anda telah ketahui dan di sepakati bahwa massa jenis air bernilai 1.000 kg/m3. Namun, 

setelah anda dan salah seorang teman anda melukukan percobaan untuk mengukur 

massa jenis, diperoleh hasil yang berbeda. Anda memperoleh hasil 1.004 kg/m3, 

sedangkan teman anda lebih memperoleh hasil 1.002 kg/m3. Dalam hal ini, dapat 

dikatakan bahwa hasil pengukuran teman anda lebih akurat (akuransinya lebih tinggi) 

dibanding hasil pengukuran anda. 

c. Sensitivitas (kepekaan). Kepekaan merupakan kemampuan alat ukur dalam 

memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. 

Contoh : 

Pengukuran berat sepotong kawat dengan timbangan digital akan lebih peka 

dibandingkan potongan kawat tersebut ditimbang dengan timbangan pegas karena 

tingkat keterbacaan timbangan digital lebih tinggi dibanding timbangan pegas. 

  

3. Instrumen Pengukuran Panjang 

a. Mistar (penggaris) 

Mistar mempunyai ketelitian 1 

mm  atau 0,1 cm. Bagian skala terkecil 

mistar adalah 1 mm. Untuk 

menghindari kesalahan pembacaan 

hasil pengukuran akibat paralaks (beda 

kemiringan dalam melihat ), maka 

ketika membaca mata harus melihat 

tegak lurus terhadap skala.(Saroji, 

2020) 

 

b. Jangka sorong  

 Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda 

.Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong terbagi menjadi 

beberapa bagian diantaranya, perhatikan gambar dibawah ini :  

 
 

 

Gambar 1.4 alat ukur mistar  

Gambar 1.5 bagian-bagian jangka sorong 
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1) Rahang dalam  

Rahang dalam terdiri atas 2 rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Rahang 

dalam berfungsi untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. 

2) Rahang Luar 

Rahang luar terdiri atas 2 rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Rahang 

luar  

berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda 

3) Depth probe atau pengukur kedalaman 

Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda 

4) Skala utama (dalam cm) 

Skala utama dalam bentuk satuan cm memiliki fungsi untuk menyatakan hasil  

pengukuran utama dalam bentuk centimeter (cm). 

5) Skala utama (dalam inchi) 

Skala utama dalam bentuk satuan cm memiliki fungsi untuk menyatakan hasil  

pengukuran utama dalam bentuk inchi. 

6) Skala nonius (dalam mm) 

Skala nonius dalam bentuk satuan mm memiliki fungsi sebagai skala 

pengukuran  

fraksi dalam bentuk milimeter (mm). 

7) Skala nonius (dalam inchi) 

Skala nonius dalam bentuk satuan inchi memiliki fungsi sebagai skala 

pengukuran  

fraksi dalam bentuk inchi. 

8) Pengunci 

Mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat 

berlangsungnya proses pengukuran misal rahang. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber satuja.com 

Cara Membaca Jangka Sorong 

Perhatikan gambar disamping ! 

Mula-mula perhatikan skala nonius yang 

berimpit dengan salah satu skala utama. 

Hitunglah berapa skala nonius yanng 

berimpit dengan salah satu skala utama  

 Hitunglah berapa skala hingga ke angka nol. Pada gambar, skala nonis yang berimpit dengan skala 

utama adalah 4 skala. Artinya angka tersebut 0,4 mm. Selanjutnya perhatikan skala utama. Pada 

skala utama, setelah angka nol mundur ke belakang menunjukan angka 4,7 cm. sehingga diameter 

yang diukur sama dengan 4,7 cm + 0,4 mm = 4,74 cm. 
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Fungsi Jangka Sorong 

Ada beberapa fungsi dari jangka sorong, di antaranya : 

1. Untuk mengukur diameter dalam  

2. Mengukur diameter dalam  

3. Mengukur kedalaman atau ketinggian  

4. Untuk mengukur ketebalan suatu benda yang kecil atau tipis seperi plat, seng 

dan lain-lain. 

 

c. Mikrometer sekrup  

 Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur tebal/diameter sebuah 

benda. Pada mikrometer terdapat dua skala yaitu skala tetap dan skala ulir ,skala 

ulir memiliki skala dari 0 sampai 50. Tiap satu putaran skala ulir bergeser 0,5 mm, 

jadi satu skala ulir = 1/50 x 0,5mm= 0,01mm. Maka ketelitian pada micrometer 

adalah 0,01. Jangka sorong terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya, 

perhatikan gambar dibawah ini : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Membaca Mikrometer Sekrup  

Cara menghitung mikrometer sekrup adalah sebagai berikut : 

➢ Letakan mikrometer sekrup satu arah sehingga dapat terlihat dengan jelas  

➢ Baca skala utama dari mikrometer sekrup. Di sisi atas garis menunjukan angka 

bulat dalam satuan milimeter (mm). Sementara garis skala bawah 

menunjukkan bilangan 0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm dan seterusnya. 

➢ Baca skala nonius atau skala putar yang berada tepat segaris dengan garis 

pembagi pada skala utama. 

➢ Jumlahkan hasil pengukuran dari skala utama dengan pengukuran skala 

nonius   

 

Gambar 1.6 bagian-bagian mikrometer sekrup 
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4. Instrumen pengukuran massa 

 Untuk mengukur massa suatu benda, dapat digunakan berbagai macam neraca 

seperti tampak pada gambar (1).  

 

    
(a) (b)   (c)  (d)  

Gambar 1.4 berbagai macam neraca, diantranya: (a) neraca analitis dua lengan, (b) 

neraca ohaus tiga lengan, (c) neraca pegas, dan (d) neraca digital. 

 

5. Instrumen pengukuran waktu  

 Instrumen atau alat-alat pengukur waktu yang biasa digunakan adalah arloji dan 

stopwatch. Sebelum arloji ditemukan, untuk mengetahui waktu digunakan jam 

matahari dan jam pasir. 

      
(a) (b)   (c)       (d) 

Gambar 1.5 beberapa alat ukur waktu diantaranya: (a) jam matahari, (b) jam 

pasir, (c) arloji dan (d) stopwatch mekanik 

6. Instrumen pengukuran suhu  

Instrumen atau alat yang dirancang untuk mengukur besar suhu disebut 

termometer, jadi, suhu badan anda dapat diukur dengan menggunakan termometer. 

Ada beberapa jenis termometer, antara lain termometer raksa, termometer digital, 

dan termometer bimetal. 

  

7. Kesalahan dalam Pengukuran 

 Kesalahan dalam pengukuran dapat dibagi dua, yaitu kesalahan sistematik dan 

kesalahan acak 

a. Kesalahan sistematik 

 Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang berhubungan dengan alat 

ukur. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan sistematik antara lain 

sebagai berikut. 
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1) Kesalahan kalibrasi alat  

2) Pengaruh lingkungan terhadap alat, seperti suhu, tekanan dan kecepatan angin. 

3) Kondisi alat yang tidak memenuhi standar pengukuran  

b. Kesalahan Acak 

 Kemungkinan lain kesalahan pengukuran besaran fisika adalah penunjukan alat 

ukur yang digunakan selalu menunjukan nilai yang lebih besar atau kecil dari nilai 

yang sebenarnya. Kesalahan seperti itu disebut kesalahan acak. Dengan kalimat 

lain, kesalahn acak berhubungan dengan pelaksanaan pengukuran. 

 

 

 

1. Pengukuran tunggal 

Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. 

Ketidakpastian dari hasil pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil alat 

ukur yang digunakan.  

Contoh: Sebuah buku diukur menggunakan jangka sorong mendapatkan hasil 2,32 cm, 

dan skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm, oleh karena itu ketidakpastian 

menggunakan jangka sorong adalah 0,005 cm. Dengan demikian hasil pengukurannya 

adalah 𝑥 = 𝑥0 ± ∆𝑥 = 2,320 ± 0,005 𝑐𝑚, mempunyai 4 AP karena ketidak pastian 

mengandung tiga tempat desimal, dan hasil pengukuran harus mempunyai satu angka 

keraguan. 

Nilai Ketidakpastian dalam pengukuran tunggal atau ralat mutlak yaitu : 

 

 

        …………(1.1) 

 

2. Pengukuran berulang  

Pengukuran yang hanya dilakukan satu kali rentan terhadap kesalahan. 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak teliti. 

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi sebaiknya mengulangi 

pengukuran sehingga diperoleh hasil yang telitih dan akurat.  Pengulangan pengukuran 

harus sebanyak 5-10 kali. 

Jika kita melakukan pengukuran sebanyak N kali, kita memperolah hasil-hasil 

pengukuran yaitu 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5 … . . 𝑥𝑁 

Nilai rata-rata hasil pengukuran dihitung sebagai berikut. 

 

          .……(1.2) 

 

Nilai ketidakpasitian dalam pengukuran berulang atau ralat mutlak (∆𝑥) yaitu 

 

𝑥 =
∑ 𝑥1

𝑁
=

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5 … . . 𝑥𝑁

𝑁
 

 

∆𝑥 = √
𝑁(∑ 𝑥𝑖

2) − (∑ 𝑥𝑖)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

 

∆𝑥 =
1

2
 

 

D. Pengukuran Tunggal dan Pengukuran Berulang 

…….. (1.3) 
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Ketidak pastian relatif atau ralat nisbih yaitu: 

 

       ……….(1.4) 

 

Banyaknya angka penting (AP) yang boleh dilaporkan pada pengukuran 

berulang bergantung pada ketidakpastian relatifnya atau ralat nisbihnya. Apabila 

ketidakpastian relatif lebih besar dari 10%, angka penting yang boleh dilaporkan 

sebanyak 1 AP. Apabila ketidakpastian relatif lebih besara dari 1%, angka penting yang 

boleh dilaporkan sebanyak 2 AP. Apabila ketidak pastian relatif lebih besar dari 0,1% 

anka penting yang boleh dilaporkan sebanyak 3 AP. Apabila ketidakpastian lebih besar 

dari 0,01% anka penting yang boleh dilaporkan sebanyak 4 AP. 

3. Ketelitian dan ketepatan hasil 

a. Ketelitian (Presisi) 

Ketelitian adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang 

diukur terhadap nilai benar 𝑥0 atau 𝑥. Ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian 

relatif hasil pengukuran. Semakin kecil ketidakpasitian relatif hasil pengukuran, 

semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. 

 

          …..(1.5) 

 

b. Ketepatan (Akurasi) 

Ketepatan adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran 

yang sama.  

 

         …..……(1.6) 

 

 

 

 

4. Pengolaan dan pengajian data 

Penulisan hasil pengukuran pada pengukuran berulang yaitu : 

 

           …..(1.7) 

 

 

Contoh pengukuran berulang: 

Seorang mengukur lebar sebuah buku menggunakan mister sebanyak lima kali sebagai berikut 

21,1 cm, 21,5 cm, 21,5 cm, 21,4 cm, 21,3 cm. Tentukan hasil pengukuran melalui analisis data 

dari kelima data pengukuran tersebut. 

Analisis datanya adalah: 

𝑅𝑁 =
∆𝑥

𝑥
× 100% 

 

𝑘𝑒𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 = 100% − 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 (%) 

 

𝑘𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 1 −
∆𝑥

𝑥
 

 

𝑥 = 𝑥 ± ∆𝑥 atau 𝑥 = 𝑥 ± [
∆𝑥

𝑥
× ∆𝑥] 
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No 𝑙𝑖(𝑐𝑚) 𝑙𝑖
2(𝑐𝑚2) 

1 21,1 445,21 

2 21,5 462,25 

3 21,5 462,25 

4 21,4 457,96 

5 21,3 453,69 

∑ 𝑛 106,8 2281,36 

 

a. Nilai rata-rata hasil pengukuran adalah: 

𝑙 =
∑ 𝑙𝑖

𝑁
=

106,8

5
= 21,36 

b. Ralat mutlaknya adalah: 

∆𝑙 = √
𝑁(∑ 𝑙𝑖

2) − (∑ 𝑙𝑖)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

∆𝑙 = √
5(2281,36) − (106,8)2

5(5 − 1)
 

∆𝑙 = √
11406,8 − 11406,24

20
 

 

∆𝑙 = √0,028 = 0,16733. 

 

c. Ralat Nisbih atau ketidakpastian relatifnya adalah: 

𝑅𝑁 =
∆𝑙

𝑙
× 100% 

𝑅𝑁 =
0,16733

21,36
× 100% 

= 0,7833% 

1% > 0,7833% > 0,1%, sehingga hasil pengukurannya memiliki 3 AP. 

d. Ketelitian (presesi) 

𝑘𝑒𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 = 100% − 0,7833% = 99,21% 

e. Ketepatan (akurasi) 

𝑘𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 1 −
∆𝑙

𝑙
= 0,9921 

Jadi, hasil pengukurannya adalah: 

𝑙 = 𝑙 ± ∆𝑙 

𝑙 = 21,3 ± 0,8 

(mempunyai 3 AP) 
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Jadi lebar buku tersebut adalah 21,3 ± 0,8 

 

 

  
 

1. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di 

alam (fenomena-fenomena alam ) 

2. Besaran fisika dapat dibedakan atas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok 

adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan suatu 

besaran-besaran yang lain. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan atau 

dijabarkan dari suatu besaran poko.  

3. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dinamakan angka penting. Angka 

penting terdiri atas angka pasti atau signifikan dan taksiran  

4. Notasi ilmiah adalah cara penulisan baku yang lebih singkat terhadap hasil pengukuran 

besaran-besaran fisika, dalam bentuk : 𝑎 × 10𝑛 

5. Kesalahan dalam pengukuran dapat dibedakan atas kesalahan sistematik dan kesalahan 

acak.  

6. Tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ketidakpastian pengukuran muncul dari 

berbagai faktor, di antarnya keterbatasan setiap alat ukur dan ketidakmampuan membaca 

sebuah instrumen di luar batas bagian terkecil yang ditunjukan 

Rangkuman 
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bagian II 
Vektor   

 

3.3 menerapkan prinsip penjumlahan vektor 

sebidang(misalnya perpindahan) 

4.3 merancang percobaan untuk menentukan 

resultan vektor sebidang (misalnya 

perpindahan) beserta presentasi hasil dan 

makna fisisnya 

 

Tahukah anda bahwa dalam dunia pelayaran, 

khususnya bagi seoarang nahkoda kapal, 

pengetahuan vektor merupakan suatu 

pengetahuan dasar yang sangat penting 

dikuasai. Seorang nahkoda kapal dituntut dapat 

menentukan posisi dan arah perjalanan yang 

tepat serta jarak tempuh pelayaran terpendek. 

Dalam pelayaran di lautan luas, penentuan 

posisi kapal dilakukan dengan menggunakan 

vektor. Tahukah anda apakah vektor itu ? untuk 

menjawabnya, ikuti pembelajaran pada bab ini  

➢ Arah  ➢ Skala  

➢ Resultan vektor ➢ Nilai  
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Peta konsep  

Pernahkah anda melihat kompas? Amati arah penunjukan jarumnya. 

Ke arah manakah penunjukan ujung jarumnya ? ujung jarum kompas 

mengarah kearah kutub bumi, yaitu arah utara dan selatan. Amati pula arah 

matahari terbit dan terbenam? Matahari terbit di timur dan terbenam di 

barat. Peristiwa-peristiwa seperti diatas akan berlangsung terus menerus. 

Peristiwa-peristiwa seperti diatas akan berlangsung terus menerus. Ini 

menandakan kebesaran Tuhan Maha pencipta tentang adanya keteraturan 

alam semesta, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Kata utara, selatan, barat, dan timur menunjukan arah mata angin. 

Arah mata angin sangat berkaitan erat dengan materi besaran vektor. 

Sebagaimana anda ketahui bahwa pengetahuan vektor merupakan 

pengetahuan dasar yang harus dikuasai seseorang yang bekerja di bidang 

navigasi, seperti pilot maupun nahkoda kapal. Tahukah anda apakah 

besaran vektor itu ? besaran-besaran apa saja yang termasuk besaran vektor 

? bagaimana menyelesaikan permsalahan yang berkaitan dengan vektor ? 

untuk menjawabnya, ikuti pembelajaran berikut. 

 

Gambar 2.1 jarum penunjuk 

Kompas selalu mengarah ke 

utara 
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Besaran scalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai (besarnya saja) tanpa 

memilki arah. Misalnnya massa,waktu ,energi ,usaha ,massa jenis dan lain-lain. Sedangkan 

besaran vector adalah besaran yang memiliki nilai (besar) dan arah. Misalnya perpindahan 

,percepatan, gaya,momentum ,tekanan dan lain-lainnya. (Subagya, 2019) 

Cara membedakan besaran skalar dan besaran vektor , Jika dikatakan massa sebuah 

bola adalah 400 gram, pernyataan ini sudah cukup bagi kamu untuk mengetahui massa 

bola. Kamu tidak membutuhkan arah untuk mengetahui massa bola. Demikian juga dengan 

waktu, suhu, volume, massa jenis dll. Ada beberapa besaran fisika yang tidak dapat 

dinyatakan dengan besarnya saja. Jika dikatakan seorang anak berpindah sejauh 100 meter, 

maka pernyataan ini belum cukup. Kamu mungkin bertanya, ia berpindah ke mana? 

Apakah ke arah utara, selatan, timur atau barat ? Demikian juga apabila anda mengatakan 

bahwa anda mendorong meja dengan gaya sebesar 200 N. Kemana arah dorongan anda? 

Nah, besaran demikian disebut besaran vektor, di mana memerlukan penjelasan mengenai 

besar dan arahnya. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, percepatan, impuls, 

momentum dll.  

Catatan: hasil perkalian atau pembagian besaran skalar dengan besaran vektor adalah 

besaran vektor. 

 

 

Suatu Vektor dapat dituliskan dengan beberapa cara sebagai berikut  

1. Menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal.  

Contoh : a b dan c  

2. Menggunakan huruf kecil yang dibubuhi tanda panah di atasnya  

Contoh : �⃗� , �⃗⃗� dan 𝑐  

3. Menggunakan huruf kecil yang diberi topi 

Contoh : �̂�, �̂� dan �̂� 

 

 

 

Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasil penjumlahannya disebut vektor 

resultan (R). Resultan vektor dapat ditentukan dengan cara-cara sebagai berikut  

1. Metode segitiga 

    
Gambar 2.1 penjumlahan vektor dengan metode segitiga 

 

 

A. Besaran Skalar dan Vektor  

B. Notasi vektor 

C. Operasi vektor 
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2. Metode Jajar Genjang  

Penjumlahan dan pengurangan dua besaran vector atau lebih berbeda 

dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan aljabar biasa. Misalkan nilai 

𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ pada umumnya tidak sama dengan 𝑣1 + 𝑣2 begitu pula pada pengurangan 

vector. 

  

 

 

  

  

Gambar 2.2 penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang 

Pada penjumlahan vektor diatas menggunakan rumus :  

        ……..(2.1) 

 

Pada penjumlahan vector diatas menggunakan rumus : 

      ……..(2.2) 

  

Ada pula dengan rumus matematika sebagai berikut; 

     …….(2.3) 

 

3. Poligon vector 

Metode poligon merupakan perluasan dari metode segitiga. Metode ini 

biasanya  digunakan untuk penjumlahan lebih dari dua vektor.  

 
Gambar 2.3 penjumlahan vektor dengan metode poligon 

Perpindahan dari A kec sama dengan perpindahan A ke B ditambah B ke C 

sehingga dapat ditulis : 

       

  

 

𝑣1 

𝑣2 

R 

 𝑅 = √𝑣1
2 + 𝑣2

2 + 2 𝑣1 . 𝑣2. cos 𝜃 

 

 𝑅 = √𝑣1 + 𝑣2 

 

 
𝑣1

sin 𝜃
=

𝑣2

sin 𝜃
=

𝑅

sin 𝜃
 

 

𝑅 =  �̅� + �̅� + 𝑐̅ 

 

… … … …  2.4 
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Hal itu merupakan contoh penjumlaham vector secara polygon. Dalam 

penjumlahan vector dengan cara polygon maka A dijumlahkan dengan B dengan 

jalan meletakan B diujung A, kemudian membuat R dari pangkal A menuju B. R 

merupakan jumlah dari vector A dan vector B. (Kanginan, 2017) 

 

 

  Pengurangan dua vektor sama dengan penjumlahan suatu vektor terhadap 

vektor negatif dari vektor yang dikurangan  

 
 

 

 

 

Penguraian vektor adalah kebalikan dari penjumlahan atau pemaduan vektor. 

Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua vektor atau lebih yang sebidang dan 

setitik tangkap dengan kemungkinan sampai tak terhingga banyaknya  

 

      ……..(2.5) 

 

Sehingga berlaku : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�̅� = �̅� − �̅� = �̅� + (−�̅�)  

 

𝑣𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗� cos 𝛼 

�⃗� = �⃗� sin 𝛼 

 

 

 

 

tan 𝛼 =
𝑣𝑦

𝑣𝑥
 dan 𝑣𝑅 = ට𝑣𝑥

2 + 𝑣𝑦
2

 

Gambar 2.4 operasi pengurangan vektor 

…....(2.4) 

…....(2.6) 

D. Operasi Pengurangan vektor  

E. Penguraian Vektor 

 

1. Berdasarkan nilai arahnya, besaran fisika terbagi menjadi besaran skalar dan besaran 

vektor. Besaran skalar adalah yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor 

adalah besaran yang memiliki nilai dan arah  

2. Resultan vektor adalah hasil penjumlahan duaa vektor atau lebih. Resultan vektor dapat 

diselasaikan secara geometrik dan analitik 

Rangkuman 
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A. 3    LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

Kelompok  :  

Anggota  :  1.  

   2.  

   3.  

   4. 

   5. 

   6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran  : Fisika 

Kelas/semester : X/1 

Materi    : Pengukuran  

Kompetensi Dasar  : 3.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk 

suatu penyelidikan ilmiah 

Tujuan Percobaan  : 3.3.1.1 peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok 

 3.3.1.2 peserta didik dapat Menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan beserta 

satuannya 

 3.3.1.3 Menentukan dimensi dari suatu besaran pokok maupun besaran turunan dengan 

benar. 

 3.3.1.4 Membedakan satuan baku dan tidak baku 

 

 

 

  

LKPD 

01 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya sering mengindentifikasi 

suatu benda menggunakan kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga 

berat dan ringan. Sebelum ditemukan alat, biasanya kita menggunakan 

jengkal, hasta, maupun langkah untuk mengetahui panjang suatu benda 

yang kita ukur. sekarang kita memiliki alat berupa mistar untuk 

mengukur besaran dan satuannya.  Kita menggolongkan meter atau 

kilogram sebagai satuan baku, sementara jengkal dan hasta sebagai 

satuan tak baku. Tahukah anda apa itu satuan baku dan satuan tidak baku 

? apa yang menjadi pembeda dari keduanya serta apa pengaruh satuan 

baku dan satuan tidak baku ini dalam pengukuran ? 

Masalah 
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1. Ukurlah panjang tiga benda yang tertulis dalam tabel menggunakan satuan yang telah 

ditentukan dan catat hasil pengukuranmu pada tabel 1 kolom hasil pengukuran. 

2. Ulangi sekali lagi tetapi menggunakan penggaris/mistar catat hasil pengukuran pada 

tabel 2. 

Tabel 1 Hasil pengukuran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Satuan ukuran tidak buku 

Benda yang diukur Satuan Hasil pengukuran 

Panjang bangku Jengkal  

Lebar pintu kelas Lengan  

Panjang meja guru Jengkal  

Alat dan Bahan 

1. Buku  

2. Bangku  

3. Pintu kelas  

4. Meja  
 

Langkah Percobaan  

LKPD 

01 

Hipotesisis  

Tulislah hipotesis anda terkait masaah diatas ! 

Menggumpulkan Data  



127 
 

 
 

 

 

 

Tabel 2 hasil pengukuran  

  

 

 

 

 

 

 

1. Bila hasil pengukuran menggunakan satuan pengukuran tidak baku dibandingkan 

dengan kelompok lain apakah terdapat perbedaan ukuran? Menurut kamu mengapa 

hal ini dapat terjadi? 

2. Bila hasil pengukuran menggunakan penggaris dibandingkan dengan kelompok lain 

apakah terdapat perbedaan ukuran? Menurut kamu mengapa hal ini dapat terjadi? 

3. Sebutkan dua contoh penggunaan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

  

Satuan ukuran tidak buku 

Benda yang diukur Satuan Hasil pengukuran 

Panjang bangku cm  

Lebar pintu kelas cm  

Panjang meja guru cm  

Pengolahan hasil pengamatan 

Kesimpulan 

Langkah Percobaan  

LKPD 

01 

Analisis Data  



128 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1. Segitiga 

No. Tinggi 

(m) 

Panjang 

alas (m) 

Luas 

(𝑚2) 

Jumlah angka penting (luas) 

     

     

     

 

Tabel 2. Persegi Panjang 

No. Panjang 

(m) 

Lebar (m) Luas 

(𝑚2) 

Jumlah angka penting (luas) 

     

     

     

 

Hasil pengamatan  

Kesimpulan   

LKPD 

02 

Penyajian dan analisis data 
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Kelompok  :  

Anggota  :  1.  

   2.  

   3.  

   4. 

   5.  

   6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran  : Fisika 

Kelas/semester : X/1 

Materi  : Pengukuran 

Kompetensi Dasar  : 3.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting 

untuk suatu penyelidikan ilmiah 

Tujuan Percobaan  : 3.3.1.1 peserta didik dapat Mengukur besaran panjang, massa dan waktu dengan 

menggunakan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

  

LKPD 

03 

Perhatikan gambar disamping, dalam 

gambar tersebut terdapat beberapa alat 

ukur, dari banyaknya alat ukur tersebut 

bisa dilihat terdapAt alat ukur panjang, 

massa dan waktu, nah kira-kira 

bagaimanakah mengukur dengalat-alat 

tersebut. Untuk mengetahuinya mari 

lakukan percobaan berikut ! 
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LKPD 

03 

 

A. Alat dan Bahan 

5. Penggaris logam 50 cm 

6. Jangka sorong 

7. Micrometer Sekrup 

8. Cincin 

9. Buku  

10. Kertas 

B. Prosedur Kerja  

1. Ukurlah meja belajar kalian dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan 

micrometer sekrup. 

2. Ukurlah diameter cincin dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan 

micrometer sekrup. 

3. Ukurlah ketebalan kertas dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan 

micrometer sekrup. 

4. Tulislah hasil pengukuran kalian pada tabel berikut. 

 

No 

 

Benda yang Diukur Panjang/Diameter/Tebal (cm) 

Mistar Jangka Sorong Mikrometer 

Sekrup 

2 Meja    

3 Cincin    

4 Kertas     

 

C. Pengolahan Hasil Pengamatan  

1. Berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang tepat untuk mengukur panjang 

meja? 

2. Berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang tepat untuk mengukur 

diameter dalam cincin? 

3. Berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang tepat untuk mengukur 

ketebalan kertas? 

4. Jelaskan perbedaan antara mistar, jangka sorong, dan micrometer sekrup dari segi 

kegunaannya dalam mengukur benda! 

 

Kegiatan 1 pengukuran panjang 
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A. Alat dan Bahan 

1. Stopwatch  

B. Langkah Kerja  

1. Ukurlah waktu yang diperlukan mengililingi ruangan laboratorium dengan 

menggunakan stopwatch 

2. Ulangi langkah pertama dengan orang dan kecepatan gerak yang berbeda 

3. Tulislah hasil pengukuran kalian pada tabel berikut. 

 

 

C. Pengolatan Hasil Pengamatan  

1. Berapakah batas maksimal pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch? 

2. Dari percobaan di atas, tuliskan kesimpulan kalian! 

 

 

No  Nama Anggota Kelompok Waktu (s) 

1.   

2.   

3.   

LKPD 

03 

 

A. Alat dan bahan 

1. Neraca ohauss 

2. Beban berat  

3. Koin 

4. Kelereng 

B. Langkah Kerja 

1. Lakukan kalibrasi terhadap neraca yang akan digunakan untuk menimbang dengan 

cara memutar sekrup yang ada di samping atas piringan neraca ke kiri atau ke kanan. 

Posisi dua garis pada neraca sejajar yaitu tepat di angka 0. 

2. Letakkan benda yang akan diukur massanya. 

3. Menggeser skala dimulai dari yang skala besar kemudian skala yang kecil. Jika 

panahnya sudah berada di titik 0. 

4. Jika kedua garis sudah sejajar, kemudian membaca hasil pengukurannya. 

C. Pengolahan hasil Pengamatan 

1. Berapakah batas maksimal pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch? 

2. Dari percobaan di atas, tuliskan kesimpulan kalian! 

 

Kegiatan 2 pengukuran Massa 

Kegiatan 3 pengukuran waktu  
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Kelompok  :  

Anggota  :  1.  

   2.  

   3.  

   4. 

   5.  

   6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran  : Fisika 

Kelas/semester : X/1 

Materi  : Pengukuran  

Kompetensi Dasar  : 3.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan 

menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting 

untuk suatu penyelidikan ilmiah 

Tujuan Percobaan  : 3.3.1.1 peserta didik dapat menetukan bagian-bagian alat ukur jangka sorong dan 

mikrometer sekrup beserta fungsinya  

 3.3.1.2 peserta didik dapat menentukan nilai skala terkecil (NST) alat ukur yang 

digunakan dengan benar. 

 3.3.1.3 peserta didik dapat menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan kaidah 

aturan angka penting secara tepat  

 

 

 

 

  

LKPD 

04 

Fitriani mendapatkan tugas dari sekolahnya untuk mengukur meja 

yang ada dirumahnya dengan menggunakan 3 alat ukur yaitu 

menggunakan mistar, meteran dan jangka sorong. Dalam 

pengukuran yang dilakukannya fitriani melakukan 3 kali 

pengambilan data untuk setiap masing-masing alat ukur, hal ini 

fitriani lakukan karna fitriani ragu jika hanya melakukan 

pengambilan data sebanyak satu kali. Kira-kira dari cerita di atas 

apa yang menyebabkan fitriani ragu dengan pengukura yang hanya 

dilakukan sekali ?, bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran 

yang dilakukan secara berulang? Untuk mengatahuinya mari 

lakukan percobaan berikut ! 
Masalah 
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Alat dan Bahan 

1. Jangka sorong 

2. Mikrometer sekrup  

3. Uang logam  

4. Cincin  

5. Kelereng 

6. Balok Bangku  

 

Langkah percobaan  

Jangka Sorong 

1. Ambilah uang balok, letakan pada rahang bawah jangka sorong untuk diukur 

ketebalannya. Jepit dan kunci dengan hati-hati. Amati skala utama, catat hasilnya dalam 

tabel, ulangi pengukurannya sebanyak 3 kali. 

2. Amatilah nonius, cari angka yang segaris (berimpit) dengan skala utama, catat dalam 

tabel, kalikan juga dengan batas ketelitian jangka sorong. Ulangi sampai kali 

pengukuran. 

3. Ambilah cincin, ukur diameter luarnya seperti langkah 1 dan 2 

4. Sekarang lakukan pengukuran diameter dalamnya menggunakan rahang atas jangka 

sorong. Letakan cincin di luar rahang dengan benar, kunci, amati skala utama dan skala 

noniusnya seperti langka 1 dan 2. 

Mikrometer Sekrup  

1. Ambilah koin, lalu ukur ketebalannya dengan mikrometer sekrup. Amati skala 

utamanya. Catat dalam tabel. Ulangi pengukuran sampai 3 kali  nonius, cari angka yang 

berimpit dengan garis tengah skala utama. Catat hasilnya dalam tabel, kalikan juga 

dengan batas ketelitian mikrometer. Ulangi pengukuran sebanyak 3 kali  

2. Ambil kelereng, lakukan pengukuran langkah 1 dan 2. 

 

Mengumpulkan Data  

LKPD 
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Hipotesis  

Tuliskan hipotesis anda ! 
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Tabel 1 hasil pengamatan pengukuran Jangka sorong  

No   Benda  Skala Utama  Nonius (× batas ketelitian) 

1.  Balok 

 

…………………

….cm 

………………...× 

……………..mm 

 …………………

….cm 

……………..….× 

………………mm 

 …………………

….cm 

………………...× 

………………mm 

2.   Cincin  

(diameter 

luar) 

…………………

….cm 

…………………× 

……………..mm 

 …………………

….cm 

…………………× 

……………..mm 

 …………………

….cm 

…………………× 

……………..mm 

 Cincin  

(diameter 

dalam) 

…………………

….cm 

…………………× 

……………..mm 

 …………………

….cm 

…………………× 

……………..mm 

 …………………

…cm 

…………………× 

……………..mm 

 

 

 

 

Tabel 2 hasil pengamatan pengukuran mikrometer sekrup 

No Benda  Skala Utama  Nonius (× batas ketilitian) 

1.  Koin  …………………….cm ………………...× ……………..mm 

…………………….cm ………………...× ……………..mm 

…………………….cm ………………...× ……………..mm 

2.  Kelereng  …………………….cm ………………...× ……………..mm 

…………………….cm ………………...× ……………..mm 

…………………….cm ………………...× ……………..mm 

 

 

 

Hasil Pengamatan  

Hasil pengamatan   

LKPD 

04 
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1. Hituglah nilai rata-rata pada tabel 1 dan 2. Kemudian tentukan hasil pengukuran jangka 

sorong dan mikrometer sekrup untuk masing-masing benda  ? 

2. Menurut anda lebih teliti mana pengukuran menggunakan jangka sorong atau mikrometer 

sekrup ? 

3. Berdasarkan nilai diameter kelereng dalam percobaan anda, tentukan volume kelereng 

menggunakan rumus volume bola, gunakaan aturan sampa 3 angka penting 

 

   

Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan anda : 

1. Tentang alat ukurnya  

2. Tentang keseluruhan percobaan anda. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pengolahan hasil pengamatan 

Kesimpulan 

LKPD 

04 
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LKPD 
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Mata pelajaran  : Fisika 

Kelas/semester : X/1 

Materi  : Vektor 

Kompetensi Dasar  : 3.3 menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang (misalnya perpindahan) 

Tujuan Percobaan  : 3.3.1.1 peserta didik dapat menghitung penjumlahan dua vektor atau lebih dengan metode 

jajaran genjang dan polygon dengan benar  

 3.3.1.2 peserta didik dapat menggambarkan penjumlahan dua vektor yang segaris atau 

membentuk sudut secara grafis dan menggunakan rumus cosinus dengan benar  

 

 

 

  

Perhatikan gambar disamping ! dalam 

gambar tersebut terdapat seorang anak 

yang sedang menerbangkan layang-

layang. Kira-kira dari gambar tersebut 

mengapa layang yang terbang tidak lurus 

terhadap orang yang memegang tali 

layangan tersebut ? dan coba pikirkan  

konsep vektor apa yang diaplikasikan 

dalam penerbangan vektor tersebut ? 

Masalah  

Hipotesis   

Kelompok    : 

Nama    : 

Anggota Kelompok  : 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

6. ……………………………………… 
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Tulislah hipotesis anda !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bersama teman kelompokmu letakan kertas HVS diatas triplek dan pada sudut-

sudutnya dipasang paku payung. Paku payung ke lima kita pasang untuk karet gelang 

2. Lakukan kegiatan seperti pada gambar di samping  

 

Amatilah ketika salah satu teman kalian 

menarik neraca pegas sehingga karet 

galeng tegang. Berikan tanda O pada 

kertas untuk ujung karet. Catat bacaan 

pada neraca 

Bacaan F = …………………..(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Alat dan Bahan 

 
1. Neraca pegas 3 buah   5.  Papan triplek 

2. Benang    6.  Kertas Grafik 

3. Paku Payung    7.  Busur Derajat  

4. Palu  

 

LKPD 
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Mengumpulkan Data   

Langkah Percobaan  
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3. Gantikan neraca tersebut dengan dua buah neraca dan lakukan kegiatan seperti nomor 

dua. Pasang alat seperti gambar ini. Usahakan sampai ujung karet tepat ditik O. berikan 

tanda C dan D untuk ujung-ujung pegas 1 dan 2 

 

Catat bacaan neraca 1 dan 2 

𝐹1 = ………….N dan 𝐹2 =……….N…(2) 

 

4. Tarik garis OC dan OD, sudut 𝜃 =……………(3) 

Ulangi kegiatan diatas dengan mengubah posisi neraca tersebut sehingga diperoleh 

hasil 𝐹1, 𝐹2 dan 𝜃 yang berbeda. Isikan data-data di atas dalam tabel. 

Tabel 1  

No  𝐹1(𝑁) 𝐹2(𝑁) 𝜃 Resultan R (N) 𝐹(𝑁) 

1.      

2.      

3.      

4.      

  ……………………………………………….(4) 

5. Untuk masing-masing kegiatan lukis jajaran genjang dengan 𝐹1 dan 𝐹2 sebagai sisinya 

yang membentuk sudut θ dan buatlah diagonal melaui O  

Petunjuk : gunakan skala gaya yang sesuai dengan kertas yang tersedia 

 

 

 

 

 

   

1. Bandingkan nilai R dengan F untuk masing-masing kegiatan. Bagaimana hasilnya ? 

………………………………………………………………..(5) 

2. Dari hasil lukisan masing-masing kegiatan , bagaimana arah dari R dan F  ? 

………………………………………………………………….(6) 

3. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kelitian pengamatan kegiatan tersebut ? 

………………………………………………………………….(7) 

4. Jika faktor-fakto itu dapat diusahkan sekecil mungkin, kesimpulan apa yang dapat kita 

peroleh dari kegiatan tersebut ? 

………………………………………………………………….(8) 

5. Kesimpulan  

……………………………………………………………………..(9) 

 

Langkah Percobaan  

Pengolahan hasil pengamatan dan Kesimpulan  

LKPD 
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LAMPIRAN B 

B.1 KISI-KISI INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 

FISIKA PESERTA DIDIK 

B.2 SOAL TES HASIL BELAJAR FISIKA PESERTA 

DIDIK (PRETEST) 

B.3 SOAL TES HASIL BELAJAR FISIKA PESERTA 

DIDIK (POSSTEST) 
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B. 1        Instrumen Soal 

No  Indikator  Soal Aspek 

kognitif 

Pembahasan  

1. Dapat memahami 

konsep besaran 

pokok dan turunan 

serta satuan 

dengan benar 

Panjang meja yang diukur oleh Agus menggunakan 

rolmeter adalah 1,5 meter. 

Berdasarkan penyataan tersebut yang menunjukkan 

satuan adalah…  

A. Panjang  

B. Meter  

C. Rolmeter  

D. Angka 1,5  

E. Meja 

C1 

panjang diukur menggunakan alat yaitu rolmeter. 

Nilai dari besaran panjang adalah 1,5 sedangkan 

satuanya adalah meter 

2.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!  

1) dapat diukur  

2) dapat dinyatakan dengan angka atau memiliki nilai  

3) mempunyai satuan  

4) tidak mudah berubah 

Dari pernyataan di atas yang merupakan syarat agar 

sesuatu dapat dikatakan besaran adalah…  

A. 1), 2) dan 3)  

B. 1) dan 3)  

C. 2) dan 4) 

D. 4) saja  

E. salah semua 

C2 

Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur 

dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan 

memiliki satuan. Dari definisi ini, syarat sesuatu 

dikatakan sebuah besaran yaitu: 

1) dapat diukur 

2) dapat dinyatakan dengan angka atau 

memiliki nilai  

3) mempunyai satuan 
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3.  Besaran yang tidak bergantung pada besaran-besaran 

lain disebut…  

A. Besaran pokok  

B. Besaran vektor  

C. Besaran utama  

D. Besaran turunan  

E. Besaran skalar 

C2 

Besaran ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan 

besaran turunan. Besaran pokok memiliki satuan 

yang tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran 

turunan memiliki satuan yang diturunkan dari 

besaran pokok 

4.  Perhatikan tabel berikut ! 

No Besaran  Satuan  

1. Berat  Kg 

2. Luas M2 

3. Energi  Watt 

4. Kuat arus listrik A 

5. Tekanan Pa 

6. Gaya  N 

Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan besaran 

turunan dengan satuan yang tepat adalah ….  

A. 1, 2, dan 3  

B. 1, 3 dan 5  

C. 2, 3 dan 6  

D. 2, 5 dan 6  

E. 3, 4 dan 5 

C2 

Pembahasan:  

1. Berat merupakan besaran turunan dengan 

satuan “newton” (N)  

2. Luas merupakan besaran turunan dengan 

satuan “m2 ”  

3. Energi merupakan besaran turunan dengan 

satuan “joule” (J)  

4. Kuat arus listrik merupakan besaran pokok 

satuan “ampere” (A) 

5. Tekanan merupakan besaran turunan dengan 

satuan “pascal”  

Gaya merupakan besaran turunan dengan satuan 

“newton” (N) 

5. Dapat 

membedakan nama 

alat ukur panjang, 

massa, dan waktu,. 

Alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang 

sebuah sepatu dengan teliti adalah …. 

A. Jangka sorong 

B. Stopwatch  

C. Ampremeter  

C1 

Jangka sorong  
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D. Mistar  

E. Micrometer  

6.  Gambar dibawah ini menunjukan sebuah alat ukur 

yang dapat digunakan untuk mengukur … 

 
A.  Massa benda  

B. Suhu zat padat 

C. Suhu zat cair  

D. Suhu badan  

E. Berat badan  

C1 

Gambar tersebut merupakan termometer yang 

berfungsi mengukur suhu zat cair  

7.  Yani ingin mengukur massa beras yang telah di belinya 

di pasar untuk memastikan berpakah massa dari beras 

tersebut. Alat ukur yang tepat untuk menimbang beras 

tersebut adalah …. 

A. Jangak sorong 

B. Neraca ohauss 

C. Timbangan duduk 

D. Stopwatch 

E. Termometer  

C2 

Jawaban yang tepat adalah timbangan duduk 

karena Timbangan duduk merupakan alat untuk 

mengukur massa suatu benda yang berukuran 

atau mempunyai massa yang besar. Benda yang 

diukur ditempatkan diatas timbangan. Ukuran 

timbangan duduk beragam dimulai dari 2 kg - 

100 kg tergantung kebutuhan. 

8. Peserta didik dapat 

memahami konsep 

angka penting  dan 

Jumlah angka penting dari 2,1003 × 10−3 adalah …  

A. 5 

B. 4  

C. 3  

C2 

Seluruh angka nol di antara angka bukan nol 

adalah angka penting. Angka nol setelah tanda 

desimal adalah angka penting. Oleh karena itu, 
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notasi ilmiah pada 

suatu pengukuran  

D. 2  

E. 1 

jumlah angka penting pada 2,1003 × 10−3 adalah 

5 angka penting 

9.  Tomi melakukan percobaan laboratorium. Ia 

melakukan pengukuran pelat tipis dengan 

menggunakan jangka sorong. Dari hasil pengukuran 

diperoleh panjang 2,20 cm dan lebar 36 cm. Luas pelat 

tersebut menurut aturan penulisan angka penting 

adalah ….  

A. 79,00 cm2  

B. 79,20 cm2 

C. 79,2 cm2  

D. 𝟕𝟗 𝐜𝐦2  

E. 7,9 cm2 

C3 

Panjang = 2,20 cm (terdapat 3 angka penting) 

Lebar = 36 cm  

Luas = panjang × lebar  

Luas = 2,20 cm × 36 cm 

Luas = 79 cm2 

10.  Mempermudah dalam penulisan angka yang besar 

maupun kecil merupakan … 

A. Pengertian notasi ilmiah  

B. Kegunaan notasi ilmiah 

C. Jumlah notasi ilmiah  

D. Anga penting 

E. Jumlah angka  

 

C1 

Notasi ilmiah adalah cara yang biasa dilakukan 

oleh para ilmuwan, ahli matematika dan insinyur 

untuk mengekspresikan angka yang terlalu besar 

atau terlalu kecil dengan menuliskannya  dalam 

bentuk desimal. Notasi ilmiah ini berguna karena 

dapat menyederhanakan operasi aritmatika 

tertentu. 

11.  Perhatikan pertanyaan berikut ini : 

1) Jika yang akan di bulatkan lebih besar dari lima, 

maka pembulatannya ke atas  

2) Jika yang akan dibulatkan lebih kecil dari lima, 

maka pembulatannya ke atas 

C2 

Aturan pembulatan : 

1. Jika angka desimal lebih besar dari 5 maka 

dibulatkan ke atas dan jika kurang dari 5 

dibulatkan kebawah 
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3) Jika yang akan dibulatkan memiliki angka terakhir 

lima, maka pembulatannya dilakukan sedemikian 

sehingga angka penting terkahir selalu genap  

4) Jika angka yang akan dibulatkan memiliki angka 

terakhir lima, maka pembulaannya dilakukan 

sedemikian rupa sehingga angka penting terakhir 

selalu ganjil 

Yang termaksud aturan pembulatan adalah  

A. 1) dan 3) 

B. 2) dan 4) 

C. 3) saja 

D. Semuanya benar  

E. Semuanya salah  

 

2. Jika angka decimal di depan angka 5 adalah 

genap, maka dilakukan pembulatan ke 

bawah. Dari contoh diatas: 

48,365 menjadi 48,36 

35,485 menjadi 35,485 

37,5565 menjadi 37,556 

Jika angka desimal di depan angka 5 adalah 

ganjil, maka dilakukan pembulatan ke atas. 

Contoh: 

37,5565 menjadi 37,556 

 

 

 

12.  Peserta didik dapat 

mengaitkan dua 

dimensi yang 

berbeda  

Besaran berikut ini yang dimensinya sama dengan 

dimensi usaha (𝑊 = 𝐹. 𝑠) adalah  

A. Momentum (𝑝 = 𝑚𝑣) 

B. Impuls (𝐼 = 𝐹. ∆𝑡) 

C. Daya (𝑃 =
𝑊

𝑇
) 

D. Energi Potensial (𝑬𝒑 = 𝒎𝒈𝒉) 

E. Gaya (𝐹 = 𝑚. 𝑎) 
C2 

Dimensi usaha (𝑊 = 𝐹. 𝑠) = dimensi gaya 𝑥   

dimensi jarak = 𝑀𝐿𝑇2 × 𝐿 = 𝑀𝐿2𝑇−2 

 

Dimensi momentum (massa x kecepatan) = 

dimensi massa x dimensi kecepatan = 𝑀 ×
𝐿𝑇−1 = 𝑀𝐿𝑇−1  

Dimensi impuls (gaya × waktu) = dimensi gaya 

× dimensi waktu = 𝑀𝐿𝑇−2 × 𝑇 = 𝑀𝐿𝑇−1 

Dimensi daya (usaha dibagi waktu) = dimensi 

usaha : dimensi waktu = 𝑀𝐿2𝑇−2: 𝑇 = 𝑀𝐿−2𝑇−3 

Dimensi energi potensial (massa × gravitasi × 

ketinggian) = dimensi massa × dimensi gravitasi 

× dimensi ketinggian = 𝑀 × 𝐿𝑇−2 × 𝐿 =
𝑀𝐿2𝑇−2 
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Dimensi gaya adalah 𝑀𝐿𝑇−2 

Yang mempunyai dimensi sama dengan usaha 

adalah energi potensial. 

Jawaban yang tepat adalah D. 

13.  M dan L merupakan dimensi dari ….. 

A. Massa dan panjang  

B. Massa dan waktu  

C. Massa dan suhu 

D. Panjang dan waktu  

E. Panjang dan suhu  

C1 

Massa dan Panjang memiliki dimensi yaitu [M] 

dan [L] 

14.  Enerrgi kinetik dinyatakan dengan 𝐸𝐾 =
1

2
 . 𝑚. 𝑣2. 

Dimensi energi kinetik adalah …. 

A. [M] [L] [T] 

B. [M] [L] [𝑇]−2  

C. [M] [𝐿]−1[𝑡]−2 

D. [M] [𝑳]𝟐[𝑻]−𝟐 

E. [M] [𝐿]−2[𝑇]−2 

C3 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2  

𝐸𝑘 = 𝑘𝑔. (
𝑚

𝑠
)

2

  

𝐸𝑘 = 𝑘𝑔. 𝑚2𝑠−2  

𝐸𝑘 = 𝑀 𝐿2𝑇−2  

𝐸𝑘 =[M] [𝐿]2[𝑇]−2 

15. Peserta didik dapat 

menghitung hasil 

pengukuran suatu 

alat ukur  

Gambar berikut adalah pengukuran massa benda 

dengan menggunakan neraca ohauss lengan tiga. Hasil 

pengukuran massa benda yang benar adalah …. 

 
A. 350 gram  

B. 321,5 gram  

C2 

Massa benda : 

= 150 g + 20 g + 3 g 

= 173 gram 
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C. 240 gram  

D. 173 gram 

E. 170,3 gram  

16.  yayan mengukur sebuah diameter bola kecil dengan 

sebuah micrometer skrup seperti gambar berikut. 

Berdasarkan gambar tersebut, cara penulisan hasil 

pengukuran tersebut adalah …. 

 

 

 

 

 

A. 16,5 ± 0,005 𝑚𝑚 

B. 8,16 ± 0,002 𝑚𝑚 

C. 5,66 ± 0,005 𝑚𝑚   

D. 8,46 ± 0,002 𝑚𝑚    

E. 8,16 ± 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝒎 

C3  

Penyelesaian : 

Skala utama = 8 mm 

Skala nonius = 16 × 0,01 𝑚𝑚 = 0,16 𝑚𝑚 

Hasil pengukuran = 𝑆𝑈 + 𝑆𝑁 

Hasil pengukuan = 8 + 0,16 = 8,16 

Bila ketidakpastian absolut dituliskan sebagai 

Δx, maka ketidakpastian absolutnya adalah 

Δx = 1/2 x 0,01 mm 

Δx = 0,005 mm 

Sehingga dapat dituliskan bahwa hasil 

pengukurannya adalah (8,16 + 0,005) mm. 

17.  Dalam praktek di sekolah reni mengukur ketebalan 

sebuah pipa dengan menggunakan jangka sorong. 

Skala hasil pengukuran yang dilakukan reni tampak 

pada gambar  

 
Besar hasil pengukuran yang dilakukan reni adalah … 

C3 

Berdasarkan gambar : 

• Skala utama = 3,1 cm 

• Skala nonius = 0,09 cm 

Hasil pengukuran = SU + SN 

Hasil pengukuran = 3,1 cm + 0,09 cm  

Hasil pengukuran = 3,19 cm 

Jadi hasil hasil pengukuran menggunakan jangka 

sorong tersebut adalah 3,19 cm 
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A. 3,19 cm 

B. 3,14 cm 

C. 3,10 cm 

D. 3,04 cm 

E. 3,00 cm  

18. Dapat 

menganalisis hasil 

pengukuran 

sebuah alat ukur  

dengan benar 

 

Sebuah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur 

ketebalan sebuah balok memiliki skala nonius sejumlah 

20 skala. Pengukuran ketebalan balok dengan jangka 

sorong tersebut tidak mungkin bernilai … 

A. 20,5 

B. 2,6 

C. 3,18 

D. 4,05 

E. 12,15 

C4 

angka sorong dengan skala nonius sebanyak 20 

skala, memiliki angka ketelitian 1 mm : 20 strip 

= 0,05 mm. Hasil pengukuran dengan jangka 

sorong berskala nonius 20 skala adalah 

kelipatan dari 0,05. Karena 3,18 bukan kelipatan 

0,05 maka 3,18 tidak mungkin hasil pengukuran 

dengan menggunakan jangka sorong tersebut 

Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 

19. 

 

 Hasil  percobaan sebuah logam menunjukan angka 

0,000003 kg. 

Jika ditulis dalam notasi ilmiah yang benar adalah 

A. 𝟑 × 𝟏𝟎𝟔 

B. 3 × 105 

C. 3 × 104 

D. 3 × 103 

E. 3 × 102 

C2 

Jawaban yang benar dari percobaan tersebut jika 

dalam notasi ilmiah adalah 𝟑 × 𝟏𝟎𝟔 

 

20.  Dari pengukuran besaran-besaran fisika diperoleh hasil 

sebagai berikut  

(1) 0,0035 

(2) 148 Volt 

(3) 12,50 s 

C4 

Hasil pengukuran dengan 3 angka penting adalah 

148 volt dan 1,00 × 104 
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(4) 1,00 ×  104 

Hasil pengukuran dengan 3 angka penting adalah 

A. (1) dan (3) 

B. (2) dan (4) 

C. (4) saja  

D. Semuanya benar 

E. Semuanya salah  

21  Ketidakpastian (∆𝑥) pada pengukuran tunggal dengan 

alat ukur mistar yang menggunakan satuan mm 

dinyatakan dengan …. 

A. ½ × skala terkecil  

B. ½ × simpangan baku nilai rata-rata 

C. Simpangan baku nilai rata-rata 

D. 2 × skala terkecil 

E. 3 × skala terbesar 

C2 

Ketidakpastian pada pengukuran tunggal pada 

mistar dinyatakan dengan  

½ × skala terkecil  

 

22.  Seoarang siswa mengukur massa dengan neraca ohauss 

310 sebanyak tiga kali dengan hasil pengukuran 15,60 

gr, 15,50 gr, dan 15,70 gr. Hasil pengukuran yang dapat 

dilaporkan dan lebih akurat adalah  

A. (15,60 ± 0,66)  

B. (15,60 ± 0,07) 

C. (15,60 ±  0,1) 

D. (15,60 ± 0,10) 

E. (15,60 ± 𝟎, 𝟎𝟏) 

C3 

Hasil pengukuran yang dapat dilaporkan dan 

lebih akurat adalah 

(15,60 ± 0,01) 
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23. Menentukan 

besaran -besaran 

vektor dan skalar 

Yang bukan merupakan besaran vektor di antara 

besaran-besaran berikut ini adalah  

A. Perpindahan  

B. Percepatan  

C. Gaya  

D. Kelajuan 

E. Kecepatan  

C1 

Kelajuan adalah besaran skalar 

24.  Berikut ini kelompok besaran  fisika  

(1) Gaya  

(2) Kecepatan  

(3) Hambatan listrik  

(4) Jarak  

(5) Perpindahan  

Yang termasuk besaran vektor adalah ….. 

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

B. (1), (2), dan (5) 

C. (3), (4), dan (5) 

D. (1) dan (2) 

E. (2), (4), dan (5) 

C2 

Yang termasuuk besaran vektor adalah (2), (4), 

(5) 

25  Besaran berikut yang di pengaruhhi arahnya adalah …. 

A. Massa  

B. Waktu  

C. Usaha  

D. Jarak 

E. Kecepatan  

C1 

Jawaban adalah kecepatan karena kecepatan 

adalah besaran yang memiliki nilai dan arah  
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26. Dapat 

menggambarkan 

vektor sesuai 

dengan konsep 

penjumlahan dan 

penggurangan 

vektor  

Perhatikan gambar 3 buah vektor berikut ! 

 

 

 

 

Hasil dari a + b – c = d yang benar adalah  

A.  B.  

 

 

 

 

C.                              D.  

 

 

 

 

 

E.  

 

 

 

 

C2 

Gerak a + b – c = d 

 

27.   Perhatikan gambar dibawah ini ! 

C4 

Penyelesaian : 

Resultan penjumlahan vektor itu seperti semut 

beriringan. Ujung panah bertemu pangkal. 

a 
b 

c 

d d 

d 

d 

d 

a 

b 
C 

d 
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Dari kelima diagram vektor berikut di atas yang 

menggambarkan operasi 

vektor D + C = A + B adalah . . . 

 A. (1) 
 B. (2) 
 C. (3) 
 D. (4) 
 E. (5) 

Jawaban C 

 

28.  Dalam sebuah praktikum vektor di peroleh kedua 

vektor seperti gambar berikut ! 

 
 Resultan yang tepat  untuk kedua vektor adalah…. 

 

 

C4 

Resultan kedua vektor dapat di cari 

menggunakan metode poligon. Menentukan 

vektor resultan menggunakan metode poligon 

atau segitiga merupakan sebuah metode melukis 

penjumlahan dua vektor atau lebih yang dimulai 

dari melukis salah satu vektor, selanjutnya secara 

berurutan, melukis vektor kedua dengan titik 

tangkapnya di ujung vektor pertama, dan melukis 

vektor ketiga dengan titik tangkapnya di ujung 

vektor kedua, begitu seterusnya sampai semua 

vektor sudah dilukis. Vektor resultan adalah 
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A.   

 

 

 

 

B.  

  

 

 

C.  

 

 

 

D.  

 

 

 

E.  

 

 

  

vektor yang berarah dari titik tangap (pangkal) 

vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. 

Hasil lukisannya seperti pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Jadi. Resultan yang tepat ditunjukan oleh vektor 

berwarna biru. 

 

 

29. Dapat 

mengaplikasikan 

penguraian  vektor 

untuk menentukan 

besarnya resultan 

Perhatikan gambar vektor gaya berikut ! 

 

C4 

• Komponen 𝐹1 pada sumbu x 

➢ 𝐹1𝑥 = 14 𝑁 

• Komponen 𝐹2 pada sumbu x 

➢ 𝐹2𝑥 = 𝐹2  cos 60 

➢ 𝐹2𝑥 = 10 cos 60 = 50 𝑁 

• Komponen 𝐹2 pada sumbu y 
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yang berada dalam 

sumbu koordinat 

dengan benar 

Resultan tiga vektor gaya tersebut adalah…. 

A. 2 N 

B. 2√𝟑 N 

C. 5 N 

D. 5 √3 N 

E. 8 N 

 

➢ 𝐹2𝑦 = 𝐹2  sin 60 

➢ 𝐹2𝑦 = 10 sin 60 = 5√3 𝑁 

• Komponen 𝐹3 pada sumbu x  

➢ 𝐹3𝑥 = 𝐹3  cos 30 

➢ 𝐹3𝑥 = 8√3 cos 30 = 12 𝑁 

• Komponen 𝐹2 pada sumbu y 

➢ 𝐹2𝑦 = 𝐹2  sin 30 

➢ 𝐹2𝑦 = 8√3 sin 30 = 4√3 𝑁 

• Resultan komponen sumbu x 

𝐹𝑥 = 14 − 5 − 12 = −3 𝑁  

• Resultan komponen sumbu y 

𝐹𝑦 = 5√3 − 4√3 = √3 𝑁  

Sehingga resultan gaya yang bekerja adalah  

𝐹 = ට𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2  

𝐹 = ට(−3)2 + (√3)2  

𝐹 = √12 = 2√3 𝑁  

30.  Jika sebuah vektor kecepatan v = 10 m/s diuraikan 

menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus dan 

salah satu vektor uraiannya membentuk sudut 60° 

dengan sumbu x, maka besar masing-masing vektor 

uraiannya berturut-turut pad sumbu x dan y adalah … 

A. 5 m/s dan 5 √3 m/s 

C3 

Penyelesaian : 

vx = v.cos 60 = 10. ½ = 5 

vy = v sin 60 = 50 . ½ √3 = 5 √3 
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B. 5 m/s dan 5 √2 m/s 

C. 10 m/s dan 10 √3 m/s 

D. 5 m/s dan 5 √6 m/s 

E. 10 m/s dan 1 m/s 

Jadi, jawabannya: a. 5 m/s dan 5 √3 m/s 

 

31.  Fitriani melakukan perjalanan napak tilas dimulai dari 

titik A ke titik B : 600 m arah utara; ke titik C 4000 m 

arah barat; ke titik D 200 m arah selatan; dan kemudian 

berakhir di titik E 700 m arah timur. Besar perpindahan 

yang dialami fitriani adalah ….. 

A. 100 m  

B. 300 m 

C. 500 m 

D. 1.500 m 

E. 1.900 m 

C3 

Gerak pada sumbu x : 

• Gerak ke arah barat = 400 m 

• Gerak ke arah timur = 700 m  

• Resultan pada sumbu x = 300 m  

Gerak pada sumbu y : 

• Gerak ke arah utara = 600 m 

• Gerak ke arah selatan = 200 m 

• Resultan pada sumbu y = 400 m 

Jadi, perpindahan yang di alami 

𝑅 = ට𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2  

𝑅 = √3002 + 4002  

𝑅 = 500 𝑚  

32.  Sepeda bergerak sejauh 2 km ke arah sumbu X positif, 

kemudian 5 km ke arah sumbu Y positif dan seterusnya 

bergerak sejauh 5 km membentuk sudut 37° dengan 

sumbu Y positif. Besar resultan perjalanan sepeda 

tersebut adalah …(sin 37° = 0,6 cos 37° = 0,8) 

A. 14 km 

C3 

• Gerak pertama pada sumbu x : 

Gerak ke sumbu 𝑥1 = 2 m 

• Gerak kedua pada sumbu y :  

Gerak ke sumbu 𝑦2 = 5 m 

• Gerak  ketiga membentuk sudut 37° dengan 

sumbu y  
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B. 10 km 

C. 8 km 

D. 6 km 

E. 2 km 

 

 

 

 

 

Gerak ke sumbu 𝑥3 = 5 cos 37 = 4 𝑚 

• Gerak ke sumbu 𝑦3 = 5 sin 37 = 3 𝑚 

• Resultan pada sumbu x : 

➢ 𝐹𝑥 = 2 + 4 = 6 𝑁 

• Resultan pada sumbu y : 

➢ 𝐹𝑦 = 5 + 3 = 8  

Jadi perpindahan yang di alami  

𝑅 = ට𝐹𝑋
2 + 𝐹𝑌

2 

𝑅 = √62 + 82 

𝑅 = 10 𝑚  

33. Dapat 

menganalisis dan 

Menghitung 

penjumlahan dua 

vektor atau lebih 

dengan metode 

jajargenjang dan 

polygon 

Andi berada didalm sebuah stadion di dalam stadion 

tersebut andi lari mengelilingi stadion tersebut dengan 

rute berikut ini : 8 meter ke timur , kemudian 10 meter 

ke utara, dan 2 meter ke barat, kemudian 4 meter ke 

selatan, perpindahan yang dilakukan andi dari posis 

awal adalah …. 

A. 22 m 

B. 16 m  

C. 14 m 

D. 10 m 

E. 6 m 

C3 

Dengan menggunakan metode poligon, maka  

  

Sehingga perpindahannya (gunakan teorema 

pythagoras) 

𝑅 = √82 + 62  

𝑅 = √64 + 32 = √100 = 10 𝑚   

Jadi perpindahan adalah 10 m  
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34.  Dua buah vektor diperlihatkan seperti gambar berikut  

 
Resultan kedua vektor di atas adalah . . . 

A. 10 N 

B. 5 N 

C. 10 √(3) N 

D. 5 √(2) N 

E. 10 √(2) N 

C3 

Pembahasan : 

 

R = √(F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα) 

 

R = √(102 + 102 + 2(10)(10).cos60) 

 

R = 10√(3) N 

 

Jawaban C 

 

35.  Sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti grafik 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

Gerak pada sumbu x : 

• Gerak ke sumbu x = 15 m  

• Gerak ke sumbu y = 8 m 

 

Resultan 

𝑅 = ට𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 

𝑅 = √152 + 82 = 17 𝑚  

10 

A 

x (m) 

y(m) 
Mulai bergerak 

B 

0 -5 

3 
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Perpindahan yang dialami benda sebesar ….. 

A. 23 m 

B. 21 m 

C. 19 m 

D. 17 m 

E. 15 m  

 

36.  Perhatikan gambar berikut ! 

 
Jika tiap skala pada gambar tersebut sama dengan 6 N. 

Besar resultan dua gaya tersebut adalah …. 

A. 15  

B. 30 

C. 35 

D. 45 

E. 55 

 

C4 

Diketahui  

skala = 6 

F1 =  4 kotak x skala = 24 

F2 = 3 kotak x skala = 18 

𝑅 = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 = √242 + 242   

𝑅 = √576 + 324  

𝑅 = √900 = 30 𝑁  
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B. 2  Soal Tes Hasil Belajar Peserta Didik (pretest)  

1. Panjang meja yang diukur oleh Agus menggunakan rolmeter adalah 1,5 meter. Berdasarkan 

penyataan tersebut yang menunjukkan satuan adalah…. 

A. Panjang    D. Angka 1,5 

B. Meter     E. Meja 

C. Rolmeter  

2. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang sebuah sepatu dengan teliti adalah ….. 

A. Jangka sorong   D. Mistar 

B. Stopwatch    E. Micrometer 

C. Ampremeter  

3. Gambar disamping menunjukan sebuah alat ukur, 

yang dapat digunakan untuk mengukur …. 

F. Massa benda    D. Suhu badan  

G. Suhu zat padat   E. Berat badan  

H. Suhu zat cair  

 

4. Besaran yang tidak bergantung pada besaran-besaran lain disebut…  

A. Besaran pokok    D. Besaran turunan  

B. Besaran vektor   E. . Besaran skalar 

C. Besaran utama  

5. Perhatikan tabel di samping ! 

Berdasarkan tabel disamping , yang 

merupakan besaran turunan dengan 

satuan yang tepat adalah ….  

A. 1, 2, dan 3   D. 2, 5 dan 6 

B. 1, 3 dan 5   E. 3, 4 dan 5 

C. 2, 3 dan 6  

6. Yani ingin mengukur massa beras yang telah di belinya di pasar untuk memastikan berpakah 

massa dari beras tersebut. Alat ukur yang tepat untuk menimbang beras tersebut adalah …. 

F. Jangak sorong   D. Stopwatch 

G. Neraca ohauss   E. termometer 

H. Timbangan duduk 

7. Perhatikan pertanyaan berikut ini : 

5) Jika yang akan di bulatkan lebih besar dari lima, maka pembulatannya ke atas  

6) Jika yang akan dibulatkan lebih kecil dari lima, maka pembulatannya ke atas 

No Besaran  Satuan  

1. Berat  Kg 

2. Luas M2 

3. Energi  Watt 

4. Kuat arus listrik A 

5. Tekanan Pa 

6. Gaya  N 



150 
 

 
 

7) Jika yang akan dibulatkan memiliki angka terakhir lima, maka pembulatannya dilakukan 

sedemikian sehingga angka penting terkahir selalu genap 

8) Jika angka yang akan dibulatkan memiliki angka terakhir lima, maka pembulaannya 

dilakukan sedemikian rupa sehingga angka penting terakhir selalu ganjil 

Yang termaksud aturan pembulatan adalah  

F. 1) dan 3)   D. semuanya benar  

G. 2) dan 4)   E. semuanya salah  

H. 3) saja 

 

8. Mempermudah dalam penulisan angka yang besar maupun kecil merupakan … 

A. Pengertian notasi ilmiah  

B. Kegunaan notasi ilmiah 

C. Jumlah notasi ilmiah  

D. Anga penting 

E. Jumlah angka 

 

9. Enerrgi kinetik dinyatakan dengan 𝐸𝐾 =
1

2
 . 𝑚. 𝑣2. Dimensi energi kinetik adalah …. 

F. [M] [L] [T]   D. [M] [𝐿]2[𝑇]−2 

G. [M] [L] [𝑇]−2    E. [M] [𝐿]−2[𝑇]−2 

H. [M] [𝐿]−1[𝑡]−2 

 

10. yayan mengukur sebuah diameter bola kecil 

dengan sebuah micrometer skrup seperti gambar 

disamping. Berdasarkan gambar tersebut, cara 

penulisan hasil pengukuran tersebut adalah …. 

A. 16,5 ± 0,005 𝑚𝑚 D. 8,46 ± 0,002 𝑚𝑚    

B. 8,16 ± 0,002 𝑚𝑚 E. 8,16 ± 0,005 𝑚𝑚 

C. 5,66 ± 0,005 𝑚𝑚   

 

11. Besaran berikut ini yang dimensinya sama dengan dimensi usaha (𝑊 = 𝐹. 𝑠) adalah  

A. Momentum (𝑝 = 𝑚𝑣)  D. Energi Potensial (𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ) 

B. Impuls (𝐼 = 𝐹. ∆𝑡)  E. Gaya (𝐹 = 𝑚. 𝑎) 

C. Daya (𝑃 =
𝑊

𝑇
) 

 

12. Seoarang siswa mengukur massa dengan neraca ohauss 310 sebanyak tiga kali dengan hasil 

pengukuran 15,60 gr, 15,50 gr, dan 15,70 gr. Hasil pengukuran yang dapat dilaporkan dan 

lebih akurat adalah  

F. (15,60 ± 0,66)   D. (15,60 ± 0,10) 

G. (15,60 ± 0,07)  E. (15,60 ± 0,01) 

H. (15,60 ±  0,1) 
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13. Yang bukan merupakan besaran vektor di antara besaran-besaran berikut ini adalah  

F. Perpindahan    D. Kelajuan 

G. Percepatan    E. Kecepatan  

H. Gaya  

 

14. Perhatikan gambar disamping ! 

 

Dari kelima diagram vektor berikut di atas 

yang menggambarkan operasi 

vektor D + C = A + B adalah . . . 

A. (1)  D. (4) 

B. (2)  E.  (5) 

C. (3) 

 

15. Dalam sebuah praktikum vektor di peroleh kedua 

vektor seperti gambar disamping ! 

 Resultan yang tepat  untuk kedua vektor adalah…. 

A.  

 

 

B.  

 

 

C.  

 

 

D.  

 

 

E.   

 

16. Besaran berikut yang di pengaruhhi arahnya adalah …. 

F. Massa   D. Jarak  

G. Waktu    E. Kecepatan  

H. Usaha  
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17. Perhatikan gambar vektor gaya di samping! 

Resultan tiga vektor gaya tersebut adalah…. 

A. 2 N   D. 5 √3 N 

B. 2√𝟑 N   E. 8 N 

C. 5 N 

18. Fitriani melakukan perjalanan napak tilas dimulai dari titik A ke titik B : 600 m arah utara; 

ke titik C 4000 m arah barat; ke titik D 200 m arah selatan; dan kemudian berakhir di titik 

E 700 m arah timur. Besar perpindahan yang dialami fitriani adalah ….. 

F. 100 m    D. 1.500 m 

G. 300 m   E. 1.900 m 

H. 500 m 

19. Andi berada didalm sebuah stadion di dalam stadion tersebut andi lari mengelilingi stadion 

tersebut dengan rute berikut ini : 8 meter ke timur , kemudian 10 meter ke utara, dan 2 

meter ke barat, kemudian 4 meter ke selatan, perpindahan yang dilakukan andi dari posis 

awal adalah …. 

F. 22 m   D. 10 m 

G. 16 m   E. 6 m 

H. 14 m 

20. Perhatikan gambar di samping ! 

Jika tiap skala pada gambar tersebut sama 

dengan 6 N. Besar resultan dua gaya tersebut 

adalah …. 

F. 15   D. 45 

G. 30  E. 55 

H. 35 

 

B. 3  Soal Tes Hasil Belajar Peserta Didik (posttest)  

1. Mempermudah dalam penulisan angka yang besar maupun kecil merupakan … 

a. Pengertian notasi ilmiah   D. Angka Penting  

b. Kegunaan notasi ilmiah  E. Jumlah Angka  

c. Jumlah notasi ilmiah  

 

2. Perhatikan gambar disamping ! 

Dari kelima diagram vektor berikut di atas 

yang menggambarkan operasi 

vektor D + C = A + B adalah . . . 

A. (1)  D. (4) 

B. (2)  E.  (5) 

C. (3) 
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3. Dari kelima diagram vektor berikut di atas yang menggambarkan operasi 

vektor D + C = A + B adalah . . . 

a. (1)  D. (4) 

b. (2)  E.  (5) 

c. (3) 

 

4. Yani ingin mengukur massa beras yang telah dibelinya di pasar untuk memastikan 

berapakah massa dari beras tersebut. Alat ukur yang tepat untuk menimbang beras tersebut 

adalah …. 

I. Jangak sorong   D. Stopwatch 

J. Neraca ohauss   E. termometer 

K. Timbangan duduk 

 

5. yayan mengukur sebuah diameter bola kecil 

dengan sebuah micrometer skrup seperti gambar 

disamping. Berdasarkan gambar tersebut, cara 

penulisan hasil pengukuran tersebut adalah …. 

D. 16,5 ± 0,005 𝑚𝑚 D. 8,46 ± 0,002 𝑚𝑚    

E. 8,16 ± 0,002 𝑚𝑚 E. 8,16 ± 0,005 𝑚𝑚 

F. 5,66 ± 0,005 𝑚𝑚   

 

6. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang sebuah sepatu dengan teliti adalah ….. 

D. Jangka sorong   D. Mistar 

E. Stopwatch    E. Micrometer 

F. Ampremeter  

7. Panjang meja yang diukur oleh Agus menggunakan rolmeter adalah 1,5 meter. Berdasarkan 

pernyataan tersebut yang menunjukkan satuan adalah…. 

D. Panjang    D. Angka 1,5 

E. Meter     E. Meja 

F. Rolmeter  

8. Gambar disamping menunjukan sebuah alat ukur, yang 

dapat digunakan untuk mengukur …. 

I. Massa benda    D. Suhu badan  

J. Suhu zat padat   E. Berat badan  

K. Suhu zat cair  

 

9. Besaran berikut ini yang dimensinya sama dengan dimensi usaha (𝑊 = 𝐹. 𝑠) adalah  

D. Momentum (𝑝 = 𝑚𝑣)  D. Energi Potensial (𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ) 

E. Impuls (𝐼 = 𝐹. ∆𝑡)  E. Gaya (𝐹 = 𝑚. 𝑎) 
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F. Daya (𝑃 =
𝑊

𝑇
) 

 

10. Perhatikan tabel di samping ! 

Berdasarkan tabel disamping , yang 

merupakan besaran turunan dengan 

satuan yang tepat adalah ….  

A. 1, 2, dan 3   D. 2, 5 dan 6 

B. 1, 3 dan 5   E. 3, 4 dan 5 

C. 2, 3 dan 6  

11. Seoarang siswa mengukur massa dengan neraca ohauss 310 sebanyak tiga kali dengan hasil 

pengukuran 15,60 gr, 15,50 gr, dan 15,70 gr. Hasil pengukuran yang dapat dilaporkan dan 

lebih akurat adalah  

I. (15,60 ± 0,66)   D. (15,60 ± 0,10) 

J. (15,60 ± 0,07)  E. (15,60 ± 0,01) 

K. (15,60 ±  0,1) 

 

12. Perhatikan pertanyaan berikut ini : 

9) Jika yang akan di bulatkan lebih besar dari lima, maka pembulatannya ke atas  

10) Jika yang akan dibulatkan lebih kecil dari lima, maka pembulatannya ke atas 

11) Jika yang akan dibulatkan memiliki angka terakhir lima, maka pembulatannya dilakukan 

sedemikian sehingga angka penting terkahir selalu genap 

12) Jika angka yang akan dibulatkan memiliki angka terakhir lima, maka pembulaannya 

dilakukan sedemikian rupa sehingga angka penting terakhir selalu ganjil 

Yang termaksud aturan pembulatan adalah  

I. 1) dan 3)   D. semuanya benar  

J. 2) dan 4)   E. semuanya salah  

K. 3) saja 

 

13. Besaran berikut yang dipengaruhi arahnya adalah …. 

I. Massa   D. Jarak  

J. Waktu    E. Kecepatan  

K. Usaha  

 

14. Besaran yang tidak bergantung pada besaran-besaran lain disebut…  

A. Besaran pokok    D. Besaran turunan  

B. Besaran vektor   E. . Besaran skalar 

C. Besaran utama  

 

No Besaran  Satuan  

1. Berat  Kg 

2. Luas M2 

3. Energi  Watt 

4. Kuat arus listrik A 

5. Tekanan Pa 

6. Gaya  N 
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15. Enerrgi kinetik dinyatakan dengan 𝐸𝐾 =
1

2
 . 𝑚. 𝑣2. Dimensi energi kinetik adalah …. 

I. [M] [L] [T]   D. [M] [𝐿]2[𝑇]−2 

J. [M] [L] [𝑇]−2    E. [M] [𝐿]−2[𝑇]−2 

K. [M] [𝐿]−1[𝑡]−2 

 

16. Yang bukan merupakan besaran vektor di antara besaran-besaran berikut ini adalah  

I. Perpindahan    D. Kelajuan 

J. Percepatan    E. Kecepatan  

K. Gaya  

 

17. Perhatikan gambar di samping ! 

Jika tiap skala pada gambar tersebut sama 

dengan 6 N. Besar resultan dua gaya tersebut 

adalah …. 

I. 15   D. 45 

J. 30  E. 55 

K. 35 

 

18. Fitriani melakukan perjalanan napak tilas dimulai dari titik A ke titik B : 600 m arah utara; 

ke titik C 4000 m arah barat; ke titik D 200 m arah selatan; dan kemudian berakhir di titik 

E 700 m arah timur. Besar perpindahan yang dialami fitriani adalah ….. 

I. 100 m    D. 1.500 m 

J. 300 m   E. 1.900 m 

K. 500 m 

 

 

19. Dalam sebuah praktikum vektor di peroleh kedua 

vektor seperti gambar disamping ! 

 Resultan yang tepat  untuk kedua vektor adalah…. 

a.  

 

 

b.  

 

 

c.  
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d.  

 

 

e.   

 

 

 

20. Perhatikan gambar vektor gaya di 

samping! 

Resultan tiga vektor gaya tersebut 

adalah…. 

D. 2 N   D. 5 √3 N 

E. 2√3 N   E. 8 N 

F. 5 N 

21. Andi berada didalm sebuah stadion di dalam stadion tersebut andi lari mengelilingi stadion 

tersebut dengan rute berikut ini : 8 meter ke timur , kemudian 10 meter ke utara, dan 2 

meter ke barat, kemudian 4 meter ke selatan, perpindahan yang dilakukan andi dari posis 

awal adalah …. 

I. 22 m   D. 10 m 

J. 16 m   E. 6 m 

K. 14 m 
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LAMPIRAN C 

C.1 ANALISIS UJI GREGORY 

C.2 UJI RELIABILITIS 

C.3 UJI VALIDITAS ITEM 
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C. 1 ANALISIS UJI GREGORY 

Uji validitas perangkat penelitian dan instrumen tes peningktan hasil belajar  

Berpikir Kritis peserta didik menggunakan uji gregory dapat dilakukan dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

Tabel 1. Penilaian Uji Gregory 

  Validator I 

  Skor (1-2) kurang 

relevan 

Skor (3-4) sangat 

relevan 

Validator II 

Skor (1-2) kurang 

relevan 
A  B  

Skor (3-4) sangat 

relevan 
C  D  

(Budiastuti & Bandur, 2018) 

Keterangan: 

R = Validasi isi 

A = Tidak ada persetujuan validator I dan validator II 

B = Perbedaan persetujuan validator I dan validator II 

C = Perbedaan persetujuan antara validator I dan validator II 

D = Persetujuan validator I dan validator II 

Sebuah intrumen layak digunakan jika memenuhi kriteria penilaian uji Gregory. 

Kriteria penilaian instrumen dikatakan layak untuk digunakan dalam sebuah 

penelitian jika nilai R ≥ 0.75. 

 

Tabel 2 Analisis Validasi RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ) 

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 4 D 

2 3 3 D 

3 4 4 D 

4 4 4 D 

5 3 4 D 

6 4 4 D 

7 3 4 D 

8 4 4 D 

9 3 4 D 

10 4 4 D 

11 3 4 D 

12 4 4 D 
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13 4 3 D 

  

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

13

0 + 0 + 13
=

13

13
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen rencana pelaksanan pembelajaran layak 

untuk digunakan dalam sebuah penilitian  

Tabel 2. Analisis Validasi Bahan Ajar  

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 4 D 

2 3 4 D 

3 4 4 D 

4 3 4 D 

5 4 4 D 

6 3 4 D 

7 4 4 D 

8 4 4 D 

9 4 4 D 

10 3 4 D 

11 4 4 D 

12 3 4 D 

13 4 4 D 

14 4 4 D 

15 4 4 D 

16 3 4 D 

17 4 4 D 

18 3 4 D 

19 4 4 D 

 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

19

0 + 0 + 0 + 19
=

19

19
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen bahan ajar besaran dan vektor layak untuk 

digunakan dalam sebuah penilitian  

Tabel 3. Analisis Validasi Lembar Kerja Peserta Didik  

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 4 D 

2 4 4 D 

3 4 4 D 

4 3 4 D 

5 3 4 D 

6 4 4 D 
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7 3 4 D 

8 4 4 D 

9 4 4 D 

10 4 4 D 

11 4 4 D 

12 4 4 D 

13 4 4 D 

 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

13

0 + 0 + 0 + 13
=

13

13
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen lembar kerja peserta didik layak untuk 

digunakan dalam sebuah penilitian  

Tabel 4. Analisis Validasi Tes Peningkatan Belajar Fisika  

Indikator 
Validator / Skor 

Tabulasi 
I II 

1 4 4 D 

2 3 4 D 

3 4 4 D 

4 4 4 D 

5 4 4 D 

6 4 4 D 

7 4 4 D 

8 4 4 D 

9 3 4 D 

10 4 4 D 

 

𝑅 =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
=

10

0 + 0 + 0 + 10
=

10

10
= 1 

Karena nilai R ≥ 0,75 maka intrumen tes peningkatan hasil belajar fisika layak 

untuk digunakan dalam sebuah penilitian  

C. 2  Uji Realibilitas Item  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.730 36 
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C. 3 Uji Validitas Item  

Tabel 4 Uji Validitas Item Soal 

No 
Responden 

Skor untuk butir soal  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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

2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

9 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

12 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

15 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

16 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

17 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

18 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

19 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

21 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
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25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

27 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

28 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

29 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

30 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

31 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

32 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

33 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0.4 0.2 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0.3                   

kriteria valid drop valid valid valid valid drop drop valid valid valid valid drop drop drop valid drop valid drop 

 

No 
Responden 

Skor Butir Soal 
hasil 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 19 

2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 21 

3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 30 

4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 20 

5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 23 

6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 20 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 21 

8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 16 

9 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 22 

10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 29 

11 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 24 

12 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 13 

13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 22 
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14 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 24 

15 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 22 

16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 18 

17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 18 

18 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 

19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 18 

20 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 24 

21 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 21 

22 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14 

23 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 

24 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 20 

25 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 23 

26 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13 

27 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 17 

28 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 17 

29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 15 

30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 

31 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17 

32 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 19 

33 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0.4 0.3 0.1 0.4 0.4 0.5 0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 0.5 0.4 0.2 661 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0.3                  
kriteria valid drop drop valid valid valid drop valid valid drop valid drop valid drop valid valid drop  
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LAMPIRAN D 

D.1 ANALISIS DEKRIPTIF 

D.2 ANALISIS INFERENSIAL 
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D. 1  Analisis Deskriptif 

1. Analisis deskriptif  

Tabel 1 Nilai Data Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen  

No 

 
Nama 

Nilai 

Pretest 

Nilai 

Posttest 

1 Fadilah Khaira Amansyah  50 60 

2 salfa Azalia Putri 50 65 

3 Gagas Aji Prasetyo 50 65 

4 Deedat Ahmad  40 50 

5 Muhammad Rifqi  45 55 

6 Firda Aulia S 65 75 

7 Rizki Aulia La Tahzani  65 80 

8 Mahirah Shafirah  60 75 

9 Sri Ledis Aprianti 60 70 

10 Nurul Pratiwi 45 55 

11 Putra Agung Nurlina 35 35 

12 Magfira Amalia  40 50 

13 Denny Fahrul Yaniar 40 50 

14 Singgih Zulfan Triutomo  45 60 

15 Salsabila Juraid 55 70 

16 Muh. Mahdy Syabani 45 60 

17 Muh Ahmad Yusuf 35 40 

18 Putri Nur Aisyah 40 50 

19 Nur Indri Maelani 25 30 

20 Alif Pratama 35 35 

21 Mutmainnah  45 55 

22 Muh. Dzaki Mujahid 35 40 

23 Abbas Gazali 35 40 

24 Kharen Hayetri Putri L 40 50 

25 Muh. Raihand Alfarizi 40 50 

26 A. Putri Nur Khazana 55 60 

27 Sari Amelia Rahman 40 55 

28 Nagita Chandra 50 65 

29 Muh. Naufal Rustam 40 55 

30 Saqiba Nurbaya 60 70 

31 Claritha Agnesia 20 30 

32 Aurelya Tridewi 70 90 

33 Muh Thohir Arsyani  50 65 
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 Tabel 2 Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama 
Nilai 

pretest 

Nilai 

Posttest 

1 Muh. Adzanul Imam 40 40 

2 Bella Zaskia Johan 50 55 

3 Atifah Aliah Anwar 50 55 

4 Muh. Nanda Fathana 55 60 

5 Novita 40 50 

6 Adinda Sahwa Dwi Aliah 35 40 

7 Maylavly Jacindaliya R.R 45 55 

8 Nur Fadilah Hafsah 40 50 

9 Safira Khairunisa Irfan 30 35 

10 Naifatul Ilmi Asyfah 55 60 

11 Mutiara Nur Safitri 10 30 

12 Aulia Indira Ramadhani 25 35 

13 Alisa Fairuzya Rachman 35 40 

14 Magfiratul Inayah 25 35 

15 Sri Wulandari 45 50 

16 Ahmad Faiz Syalah 55 60 

17 Nur Nabila 30 50 

18 Nadia Wahyu Rezki 55 60 

19 Muh. Raditya Al Ghazali 45 45 

20 Mabdul Karim 40 50 

21 Imam Adhe 35 40 

22 Rameyza Elya 45 55 

23 Andi Mutiara Ramadhani 40 45 

24 Andi Nadya Rezki 50 65 

25 Anisa 30 35 

26 Sabhan Mujibur Ainul 40 55 

27 Nurfida Ayu 35 40 

28 Hilda Maulida 45 50 

29 Tsamarah Tsabilah 40 50 

30 Damar Rifky 50 65 

31 Raditya Halimawan 35 40 

32 Rivaldy 60 65 

33 Malik Ismail 20 30 
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Tabel 3 Analisis Deskriptif Data Pretest menggunakan Aplikasi SPSS 

Descriptive Statistics 

kelas N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Eksperimen 33 50.00 20.00 70.00 1505.00 45.6061 11.37140 

Kontrol 33 50.00 10.00 60.00 1330.00 40.3030 11.17610 

Valid N (listwise) 33       

 

Descriptive Statistics 

kelas Variance 

Eksperimen 129.309 

Kontrol 124.905 

Valid N (listwise)  

 

Tabel 4 Analisis Deskriptif Data Posttest Menggunakan Aplikasi SPSS 

Descriptive Statistics 

kelas N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Eksperimen 33 60.00 30.00 90.00 1855.00 56.2121 14.41735 

Kontrol 33 35.00 30.00 65.00 1590.00 48.1818 10.36959 

Valid N (listwise) 33       

 

Descriptive Statistics 

Kelas Variance 

Eksperimen 207.860 

Kontrol 107.528 

Valid N (listwise)  

 

2. Kategorisasi Data Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Penentuan kategorisasi 

M   = 42.95 

SD   = 11.50 

M - 0.5 SD = 42.95 – 0.5 (11.50) = 37.20 = 37 

M - 1.5 SD = 42.95 – 1.5 (11.50) = 25.70 = 26 

M + 1.5 SD = 42.95 + 1.5 (11.50) = 60.21 = 60 

M + 0.5 SD = 42.95 + 0.5 (11.50) = 48.71= 49 
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Tabel 5. Kategorisasi Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol (Pretest) 

Kategori Interval Nilai 

Frekuensi  

 

Eksperimen Kontrol 

Sangat Rendah X ˂ 26 2 4 

Rendah 26 ˂ X ≤ 37 5 8 

Sedang 37 ˂ X ≤ 49 13 12 

Tinggi 49 ˂ X ≤ 60 10 9 

Sangat Tinggi X ˃ 60 3 0 

Total 33 33 

 

3. Kategorisasi Data Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Penentuan kategorisasi 

M   = 52.20 

SD   = 13.10 

M - 1.5 SD = 52.20 – 1.5 (13.10) = 32.55 = 33 

M - 0.5 SD = 52.20 – 0.5 (13.10) = 45.65 = 46 

M + 0.5 SD = 52.20 + 0.5 (13.10) = 58.74 = 59 

M + 1.5 SD = 52.20 + 1.5 (13.10) = 71.85 = 72 

 

Tabel 5. Kategorisasi Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol (Posttest) 

Kategori 
Interval 

Nilai 

Frekuensi 

Eksperimen Kontrol 

Sangat Rendah X ˂ 33 2 2 

Rendah 33 ˂ X ≤ 46 5 12 

Sedang 46 ˂ X ≤ 59 11 12 

Tinggi 59 ˂ X ≤ 72 11 7 

Sangat Tinggi X ˃ 72 4 0 

Total 33 33 
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D. 2 ANALISIS INFERENSIAL (PRETEST DAN POSTTEST) 

1. Uji Normalitas 

Tabel 1. Uji Normalitas Data Menggunakan Aplikasi SPSS 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PretestEksperimen .144 33 .082 .963 33 .323 

PretestKontrol .126 33 .200* .964 33 .334 

PosttestEksperimen .121 33 .200* .976 33 .663 

PosttestKontrol .149 33 .062 .945 33 .093 

 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

2. Uji Homogenitas 

Tabel 2. Uji Homogenitas Data Pretest Menggunakan Aplikasi SPSS 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar Fisika   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.051 1 64 .823 

 

 Tabel 3. Uji Homogenitas Data Pretest Menggunakan Aplikasi SPSS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar Fisika   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.082 1 64 .154 
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22. Uji Hipotesis 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Independent-Samples T-Test Data Posttest 

 

  

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

belajar  

Equal 

variances 

assumed 

2.082 .154 2.598 64 .012 8.030 3.091 1.854 14.206 

Equal 

variances not 

assumed 

  2.598 58.118 .012 8.030 3.091 1.842 14.218 
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LAMPIRAN E 

E.1 DOKUMENTASI KELAS EKSPERIMEN 

E.2 DOKUMENTASI KELAS KONTROL 

E.2 PERSURATAN 
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E. 1 Dokumentasi Kelas Eksperimen 
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E. 2  Dokumentasi Kelas Kontrol 
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E. 3 PERSURATAN 

E.3 1 Surat Permohonan Kesedian Membimbing 
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E.3 2 Berita Acara Ujian Proposal  
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E.3 3 Lemabar Perbaikan Seminar Proposal 
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E.3 4 Surat Keterangan Validasi Instrumen 
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E.3 5 Surat Pengantar Penelitian 
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E.3.6 Surat Permohonan Izin Penelitian 
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E.3.7 Surat Izin Penelitan  
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E.3 8 Surat Izin Penelitian Sekolah 
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E.3.9Kontrol Pelaksanaan Penelitian  
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E.3.10 Kartu Kontrol Skripsi 
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LAMPIRAN F 

F.1 HASIL TURNITIN BAB 1 

F.2 HASIL TURNITIN BAB II 

F.3 HASIL TURNITIN BAB III 

F. 4 HASIL TURNITIN BAB IV 

F.5 HASIL TURNITIN BAB V 
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F.1 Hasil Turnitin Bab I 
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F.2 Hasil Turnitin Bab II 
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F.3 Hasil Turnitin Bab III 
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F.4 Hasil Turnitin Bab IV 
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F.5 Hasil Turnitn Bab V 
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