
 
 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED 

LEARNING (PJBL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

PESERTA DIDIK P ADA TOPIK LISTRIK STATIS 

   

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Oleh  

FITRIANI 

105391100918 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA 

2022 



 
 

 
 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED 

LEARNING (PJBL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

PESERTA DIDIK PADA TOPIK LISTRIK STATIS 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Fisika  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

FITRIANI 

105391100918 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA 

SEPTEMBER 2022 



 
 

v 
 

SURAT PERNYATAAN  

  



 
 

vi 
 

 

  



 
 

vii 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

QS Al-Kautsar: 1 

                                    

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang 

banyak.” 

 

 

 

Kupersembahkan karya ini buat: 

Kedua orang tua saya , keluarga, bapak/ibu 

dosen, dan teman-temanku inersia atas segala 

bentuk dukungan dan do’a yang kalian berikan 

sehingga skripsi ini bisa saya selesaikan. 

  



 
 

viii 
 

ABSTRAK 

Fitriani. 2022. Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada Topik Listrik Statis. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Rahmawati dan 

Pembimbing II Hartono Bancong. 

Pembelajaran fisika kelas XII IPA SMA Nasional Makassar mengalami 

beberapa kekurangan pada Kemampuan Berpikir Kritis yang dialami oleh peserta 

didik. Hal tersebut dapat diketahui ketika peserta didik menjawab soal karena 

langsung menggunakan persamaan tanpa melakukan analisis terkait konsep materi 

yang dipelajari, menebak rumus yang digunakan, dan menjiplak contoh soal. 

Pemilihan model pembelajaran bebasis proyek dapat menunjang penyampaian 

materi dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Kemampuan 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis peserta didik. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi experiment. 

Adapun hasil analisis statistik deksriptif yaitu tingkat Kemampuan Berpikir Kritis 

peserta didik kelas XII IPA 2 (eksperimen) memperoleh nilai rata-rata sebesar 

71,00 dan kelas XII MIPA 1 (kontrol) sebesar 48,30. Serat hasil analisis statistik  

inferensial dengan menggunakan uji Independent T test yaitu nilai signifikan 

Sig.(2-tailed) 0,000 yang berarti nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis peserta didik setelah menggunakan model PJBL.  

 

Kata kunci : Kemampuan Berpikir Kritis, project based learning (PJBL) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Dampak positif perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) saat 

ini dapat meningkatkan kualitas aspek kehidupan manusia. Banyak informasi yang 

diperoleh dan penggunaan teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. 

Seiring dengan perkembangannya, sumber daya manusia yang memiliki kinerja dan 

potensi tinggi sangat dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan teknologi 

(Zahroh, 2020). 

Berdasarkan kemendikbud, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM), mahasiswa mendapat tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan 

kreativitas, kepribadian, dan kemandirian secara maksimal dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan berbagai dinamika lapangan, seperti: 

persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen 

diri, tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya, sehingga mahasiswa memiliki 

pengalaman langsung dari dunia profesi nyata sesuai dengan bidang keahliannya. 

Guru yang memiliki kreatifitas tinggi akan menggunakan berbagai macam sumber 

daya yang ada di sekitarnya, guna mencapai tujuan pembelajaran, salah satunya 

adalah potensi lokal daerah. Potensi lokal daerah merupakan berbagai kekayaan 

daerah/sumber daya lokal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, 
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tradisi, IPTEK, dan lain sebagainya, yang dapat dimanfaatkan oleh guru, guna 

menunjang keberhasilan pembelajaran (Ngurahrai dan Farmayanti, 2019). 

Menurut Majid (2016) Kurikulum 2013 menuntut guru mengubah kebiasaan 

mengajar. Pembelajaran yang biasanya berpusat pada guru harus berubah pola 

menjadi berpusat pada peserta didik . Berdasarkan  Kemendikbud No 22 (2016)  

menyatakan bahwa proses pembelajaran diselerenggakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang untuk mengembangkan krativitas peserta didik . Pembelajaran 

yang dilaksanakan seharusnya mampu menyiapkan peserta didik menghadapi abad 

21. Guru harus berperan sebagai fasilitator, membimbing dan mengarahkan peserta 

didik agar berpikir kritis dalam pembelajaran. Salah satu fokus pelaksanaan 

kurikulum 2013 adalah mewujudkan pembelajaran abad 21 yaitu 4C (critical, 

creativity, collaboration and communication) (Kristiyanto, 2020). 

Salah satu kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran abad 21 adalah 

berpikir kritis. Berpikir kritis adalah faktor utama dalam pembelajaran fisika salah 

satunya dapat  meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi 

informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman penalaran maupun 

komunikasi untuk memutuskan suatu informasi yang dapat dipecaya adanya 

(Purbonugroho et al., 2020). Berpikir kritis perlu pembiasaan, dilatih secara bertahap 

dan berkesinambungan. Pembiasaan berpikir kritis dapat dilakukan dengan 

mengkondisikan peserta didik menemukan masalah dan mencari solusi dari 

permasalahan tersebut. Permasalahan yang diambil adalah nyata dari kehidupan 



3 

 

 
 

sehari-hari, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif baik secara individu 

maupun kelompok memecahkan permasalahan tersebut (Nugraha et al., 2017). 

Kemampuan berpikir kritis dapat dicapai oleh peserta didik jika guru 

menggunkan strategi pembelajaran yang membangun pengetahuan atau konsep. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan faktor utama dalam pembelajaran fisika. 

Berpikir kritis dapat dilatih dengan menghadapkan peserta didik pada permasalahan 

yang nyata kemudian melakukan penelitian ilmiah melalui proyek atau praktikum 

untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut,. Sampai akhirnya peserta didik 

memperoleh kesimpulan dengan konsep yang benar (Rohmatin, 2014). 

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran fisika adalah 

penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Penggunaan model pembelajaran 

yang kurang sesuai dengan kemampuan peserta didik membuat suasana belajar yang 

monoton bahkan membosankan. Hal ini membatasi kemampuan peserta didik dalam 

menemukan dan mencoba hal-hal baru (Yunus et al., 2016). Menurut Istarani (2012) 

model pembelajaran adalah rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala 

aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala 

fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses belajar mengajar. 

 Adapun hasil wawancara yang dilakukan bersama guru fisikan di SMA 

Nasional Makassar yaitu penggunaan model pembelajaran yang biasa dilakukan 

dalam mengajarkan fisika kurang bervariasi seperti mengajar tanpa menggunakan 

media. Model pembelajaran konvensional masih menjadi model pembelajaran yang 

utama digunakan oleh guru-guru dalam proses belajar mengajar sehingga siswa tidak 
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dilibatkan secara penuh dalam proses belajar mengajar. Sehingga pada proses 

interaksi antar siswa tidak dapat terjadi karena hanya berpusat pada guru. 

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman penulis pada saat mengikuti 

kegiatan PLP lanjut di SMA Nasional Makassar khususnya di kelas XII IPA, terdapat 

permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran fisika, diantaranya yaitu selama 

kegiatan pembelajaran peserta didik kurang bertanya kepada guru dan saat diminta  

menjawab  pertanyaan  hanya sedikit peserta didik menjawab (Nuryanti et al., 2021). 

Sehingga ketika diberikan tugas fisika, peserta didik mecari jawabannya lewat google 

tanpa berpikir. Adapun data hasil belajar kemampuan berpikir kritis peserta didik 

kelas XII IPA yaitu sebagian peserta didik hanya mendapatkan nilai dibawah standar 

KKM dikarenakan peserta didik tersebut masih kurang mengerti tentang pelajaran 

fisika. 

Fisika termasuk mata pelajaran yang dianggap rumit oleh peserta didik. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan guru fisika di 

sekolah SMA Nasional Makassar. Dimana Guru masih mengajarkan fisika sebatas 

teori tanpa praktek. Peserta didik cenderung menghapal rumus, hukum-hukum dan 

kosnep fisika. Hal ini menyebabkan antusias peserta didik dalam belajar fisika 

berkurang. Kompetensi peserta didik dalam mengajukan pertanyaan dan berdiskusi 

dengan guru masih belum optimal. Peserta didik belum berpikir kritis menemukan 

konsep dan mencari solusi permasalahan fisika yang ditemuinya. Kurangnya minat 

belajar peserta didik menyebabkan penguasaan konsep dan keterampilan fisika masih 

rendah (Rohmatin, 2014). 



5 

 

 
 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menjawab permasalahan di atas 

adalah model pembelajaran berbasis proyek. Project based learning merupakan 

pembelajara kreatif dan inovatif yang berpusat pada peserta didik (student centered) 

dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi 

peluang bekerja secara mandiri ataupun kelompok untuk mengkonstruksi belajarnya 

(Hari Utomo et al., 2018). Menurut Krauss dan Boss (2014) Model project based 

learning merupakan pembelajaran inovatif yang menempatkan guru sebagai 

motivator dan fasilitator. Guru dapat mengarahkan peserta didik pada permasalahan 

secara nyata kemudian penyelesaiannya melibatkan kerja proyek untuk bertindak 

maupun berpikir kritis.  

Pembelajaran dengan model project based learning dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari karena peserta didik dapat secara langsung 

menemukan konsep melalui praktikum. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta 

didik dituntut berpartisipasi aktif untuk menciptkan solusi inovatif melalui 

pengalaman yang dialaminya. Hal ini akan membuat peserta didik lebih berpikir kritis 

dan kreatif dalam pembelajaran ( Soyadı, 2015).  

Berdasarkan permasalahan di atas, fokus penelitian ini adalah “ Pengaruh 

Model Pembelajaran Project Based Learning ( PJBL) terhadap  Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik pada Materi Konsep Listrik Statis “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya yaitu:  
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1. Seberapa besar kemampuan berpikir kritis peserta didik yang di ajar dengan 

model pembelajaran PJBL pada topik listrik statis di kelas XII IPA 2? 

2. Seberapa besar kemampuan berpikir kritis peserta didik yang di ajar tanpa 

menggunakan model pembelajaran PJBL pada topik listrik statis di kelas XII 

IPA 1? 

3. Apakah model  PJBL berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada topik listrik statis? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa yang di ajar dengan model 

pembelajaran PJBL pada topik listrik statis di kelas XII IPA 2. 

2. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa yang di ajar tanpa 

menggunakan model pembelajaran PJBL pada topik listrik statis di kelas XII 

IPA 1. 

3. Menganalisis model PJBL berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada topik listrik statis. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

ilmu kepada penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengajar di 

kelas dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning 

(PJBL ). 

b. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan keterampilan belajar sepanjang 

hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis dan belajar aktif. 

c. Bagi penulis, dapat menambah pengalaman dalam mengajar di sekolah 

serta mendapatkan ilmu dari apa yang diajarkan kepada peserta didik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Model Pemebelajaran  Project Basic Learning (PJBL) 

a. Pengertian Model Pemebelajaran  Project Basic Learning (PJBL) 

Menurut Badar (2014)  project based leraning merupakan 

pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa (student centered) dan 

menempatakan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana siswa diberi 

peluang bekerja secara otonom mengkontruksi belajarnya. Model 

pembelajaran PJBL merupakan suatu model pembelajaran yang 

berorentiasi agar siswa dapat belajar secara mandiri dalam memecahkan  

masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat menghasilkan suatu proyek 

atau karya nyata (Niswara et al., 2019). 

Model PjBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme. Dalam pembelajaran ini, siswa membangun pengetahuan 

sendiri berdasarkan pemahaman dan pengalamannya. Pendekatan ini sangat 

cocok diterap-kan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

tentang apa yang dipelajarinya (Rahayu dkk., 2017). Menurut Zubaidah 

(2017) Pembelajaran berbasis proyek salah satu pembelajaran aktif
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dengan melibatkan siswa secara mandiri dengan kriteria bahwa dalam 

pembelajaran tersebut juga akan meningkatkan daya pikir siswa menuju 

metakognitif seperti berpikir kritis terhadap proyek yang akan dikerjakan 

melalui permasalahan yang ditemukan oleh siswa. 

Berdasarkan uraian diatas jadi dapat disimpulkan, model 

pembelajaran PJBL merupakan suatu model pembelajaran yang 

berorentiasi agar siswa dapat belajar secara mandiri dalam memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat menghasilkan suatu proyek 

atau karya nyata. 

b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Project Based Leraning 

(PJBL) 

Model pembelajaran project based learning yang secara khusus 

mengajukan satu atau lebih masalah (problem) yang harus dipecahkan oleh 

siswa melalui projek. Pendekatan pembelajaran berbasis projek 

menggunakan tahapan produksi, yaitu: siswa menetapkan tujuan untuk 

pembuatan produk akhir dan mengidentifikasi audien mereka. Selanjutnya, 

siswa mengkaji topik, mendesain produk, dan membuat perencanaan 

pengelolaan projek. Siswa kemudian memulai projek, memecahkan 

masalah dan isu-isu yang timbul dalam produksi, serta menyelesaikan 

produk mereka (Sudrajat & Hernawati, 2020). Adapun langkah-langkah 

(sintaks) pembelajaran berbasis proyek terdiri atas, (1) mengajukan 
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pertanyaan esensial kepada siswa, (2) mendesain rencana proyek, (3) 

menyusun jadwal kegiatan, (4) memonitoring aktivitas siswa, (5) menilai 

keberhasilan siswa, dan (6) mengevaluasi pengalaman siswa (Hayati et al., 

2016)  

c. Kelebihan dan Kekurangan model pembelajaran Project Based 

Leraning (PJBL) 

Menurut Abidin (2014) model pembelajaran berbasis proyek 

memiliki keunggulan yaitu sangat baik dalam mengembangakn berbagai 

keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, termasuk 

keterampilan berpikir , keterampilan membuat keputusan, kemampuan 

berkreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan sekaligus dipandang 

efektif untuk mengembangkan rasa percaya diri dan manajemen peserta 

didik. Sedangkan Kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu 

Memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan 

masalah,  Membutuhkan biaya yang cukup banyak, Membutuhkan guru 

yang terampil dan mau belajar, Kesulitan melibatkan semua peserta didik 

dalam kerja kelompok, dan Banyaknya peralatan yang harus disediakan 

serta Tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak 

memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan (Titu, 2015). 

Dari kelebihan dan kekurangan diatas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran PJBL dapat membantu siswa dalam memiliki 
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keterampilan berpikir dan mampu memecahkan suatu permasalahan. Akan 

tetapi dalam pembelajaran PJBL ini siswa harus semangat dalam 

mengerjakan suatu proyek yang membutuhkan waktu lama untuk selesai, 

dan guru harus memiliki keterampilan untuk menerapkan model 

pembelajaran PJBL dalam kelas serta fasilitas dalam sekolah harus 

lengkap. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis  

Salah satu kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran abad 

21 adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah faktor utama dalam 

pembelajaran fisika. Berpikir kritis perlu pembiasaan, dilatih secara 

bertahap dan berkesinambungan. Pembiasaan berpikir kritis dapat 

dilakukan dengan mengkondisikan peserta didik menemukan masalah dan 

mencari solusi dari permasalahan tersebut (Hayati et al., 2016). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial 

dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Oleh 

karena itu sangat perlu siswa untuk dilatih berpikir kritis, hal ini merupakan 

jembatan antara permasalahan di kelas dengan permasalahan yang ada di 

dunia nyata (Sarjono, 2017).  

Berpikir kritis merupakan penyelidikan yang diperlukan untuk 

mengeksplorasi situasi, fenomena, pertanyaan atau masalah untuk 

menyusun hipotesis atau konklusi, yang memadukan semua informasi yang 
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dimungkinkan dan dapat diyakini kebenarannya (Rosa & Pujiati, 2017). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang dapat dipelajari 

dan tidak akan berkembang baik tanpa ada pembelajaran dan  latihan yang 

terus menerus dan disengaja. Agar kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dapat berkembang ke arah optimal, peserta didik perlu diberikan 

pengalaman balajar yang menghadapkan peserta didik pada masalah-

masalah kontekstual ( Anggreni, 2019). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang 

mengungakapkan gagasan ke arah yang lebih spesifik dan melibatkan 

kebenaran dalam suatu pertanyaan.  

b. Ciri-ciri berpikir kritis  

Berikut ini ciri-ciri seseorang menggunakan berpikir kritis: a) 

Mampu membuat simpulan dan solusi yang akurat, jelas dan relevan 

terhadap kondisi yang ada. b) Berpikir terbuka dengan sistematis serta 

mempunyai asumsi, implikasi, dan konsekuensi yang logis. c) 

Berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

kompleks (Dywan & Airlanda, 2020). Ciri-ciri berpikir kritis tersebut 

antara lain: 1) Pandai mendeteksi permasalahan; 2) Suka mengumpulkan 

data untuk pembuktian faktual; 3) Mampu menginterpretasi gambar atau 

kartun; 4) Mampu membuat interpretasi pengertian, definisi, reasoning, dan 

isu kontroversi; 5) Mampu mendaftar segala akibat yang mungkin terjadi 

atau alternatif pemecahan terhadap masalah, ide, dan situasi; 6) Mampu 
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menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terseleksi (Kristiyanto, 

2020). 

c. Tujuan Berpikir Kritis 

Tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, 

termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang 

didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan 

tersebut biasanya didukung oleh kriteria yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Jamaludin, 2017). Tujuan kemampuan berpikir 

kritis adalah pembentukan karakter peserta didik menjadi lebih bijaksana, 

cermat dalam menganalisis informasi dan mengambil keputusan terhadap 

isu – isu kontroversial (Ristiasari et al., 2012). 

d. Indikator kemampuan berpikir kritis 

Indikator merupakan suatu ukuran dari suatu kondisi yang dapat 

digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada suatu kejadian 

atau suatu kegiatan. Indikator berpikir kritis dapat dikatakan suatu ukuran 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis seseorang 

(Yunus et al., 2016). Indikator berpikir kritis sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi fokus masalah, pertanyaan, dan kesimpulan; 2) 

Menganalisis argument; 3) Bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi 

atau tantangan; 4) Mengidentifikasi istilah keputusan dan menangani sesuai 

alas an; 5) Mengamati dan menilai laporan observasi; 6) Menyimpulkan 

dan menilai keputusan; 7) Mempertimbangkan alasan tanpa membiarkan 
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ketidaksepakatan atau keraguan yang menganggu pikiran (Nuryanti et al., 

2021). 

Indikator kemampuan berpikir kritis yaitu a. Memberikan 

penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan pertanyaan, menganalisis 

pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang suatu 

penjelasan atau pernyataan; b. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri 

atas mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan 

mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi; c. 

Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi atau mempertimbangkan 

hasil induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan; d. 

Memberikan penjelasan lebih lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi 

istilah-istilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta 

mengidentifikasi asumsi; e. Mengatur strategi dan taknik, yang terdiri atas 

menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain (Daniel, 2017). 

Indikator kemampuan berpikir kritis kedalam beberapa bagian, yaitu (1) 

pengujian, penghubungan, pengevaluasian semua aspek dari suatu situasi 

atau masalah; (2) penetapan fokus pada bagian dari situasi atau masalah; 

(3) pengumpulan dan pengorganisasian informasi; (4) validasi dan 

menganalisis informasi; (5) penentuan kelayakan suatu jawaban; (6) 

penarikan kesimpulan yang valid; (7) analisis dan refleksif di alam nyata 

(Saputro & Rayahu, 2020). 
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Kemampuan berpikir kritis di kembangkan oleh (Ennis, 1985) 

menjadi indikator-indikator keterampilan berpikir kritis yang terdiri dari 

lima kelompok besar yaitu: a) Memberikan penjelasan sederhana 

(elementary clarification). b) Membangun keterampilan dasar (basic 

support). c) Menyimpulkan (interference). d) Memberikan penjelasan lebih 

lanjut (advanced clarification). e) Mengatur strategi dan taktik (strategy 

and tactics). 

Pada penelitian ini digunakan indikator keterampilan berpikir kritis 

menurut (Ennis, 1985) yaitu indikator memberikan penjelasan dasar, 

membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penejelasan 

lebih lanjut dan mengatur strategi dan taktik. 

B. Kerangka Pikir 

Pembelajaran Fisika tidak cukup hanya menghafal materi dan transfer 

belajar yang bersifat satu arah yaitu transfer pengetahuan dari guru ke peserta 

didik. Pembelajaran yang seperti itu membuat peserta didik menjadi pasif dan 

kurang tertarik untuk belajar Fisika (Daniel, 2017). Untuk memecahkan masalah 

pembelajaran yang demikian upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan model 

pembelajaran yaitu mengubah model pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher center) ke model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

(student center). Salah satunya dengan model pembelajaran project based 

leraning (PJBL) (Saputro & Rayahu, 2020).  
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Guru memberikan peserta didik sebuah masalah untuk dipecahkan sendiri 

hal ini melatih peserta didik aktif dan mengasah kemampuan berpikirnya 

kemudian peserta didik menerapkan hal tersebut sehingga peserta didik 

berkonstrasi dan aktif dalam proses pembelajaran (Kristiyanto, 2020). 

Secara sederhana kerangka penelitian ini digambarkan dalam bagan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

Kurangnya Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta Didik dalam 

Pembelajaran Fisika 

Model  Pembelajaran PJBL: 

1. Badar (2014), PJBL merupakan 

pembelajaran inovatif yang 

berpusat pada siswa. 

2. Zubaidah (2017), pembelajaran 

berbasis proyek merupakan salah 

satu pembelajaran aktif. 

3. Rahayu dkk (2014), model PJBL 

dapat membangun pengetahuan  

siswa berdasarkan pengalaman. 

4. Abiding (2014), pembelajaran 

berbasis proyek memiliki 
keunggulan mengembanagn 

keterampilan dasar. 

5. Niswara dkk (2019), PJBL 

merupakan model pembelajaran 

yang dapat memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi dengan 

menghasilakn suatu proyek. 

Berpikir Kritis : 

1. Sarjono (2017), Kemampuan berpikir 

kritis merupakan kemampuan yang 

sangat esensial dalam semua aspek 

kehidupan. 

2. Rosa & Pujiati (2017), Berpikir kritis 

merupakan penyelidikan yang 

diperlukan untuk memadukan semua 

informasi yang dimungkinkan dan dapat 

diyakini kebenarannya. 

3. Anggreni (2019), Kemampuan berpikir 

kritis merupakan kemampuan yang 

dapat dipelajari dengan latihan terus 

menerus. 

4. Hayati dkk (2016), Berpikir kritis dapat  

mengkondisikan peserta didik dalam 

menemukan masalah dan mencari solusi 

dari permasalahan tersebut. 

5. Ennis (1985), Indikator kemampuan 

berpikir kritis: memberikan penjelasan 

sederhana, 2) membangun keterampilan 

dasar, 3) membuat inferensi, 4) 

membuat penjelasan lebih lanjut, 5) 

mengatur strategi dan taktik. 

Materi listrik statis: elektron, muatan, Hukum 

Coulomb, kuat medan listrik,energi potensial dan 

potensial listrik, serta kapasitor. Hampir seluruh 

konsep dalam topic listrik statis bersifat abstrak. 

Pengaruh PJBL terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta 

didik dalam topic listrik statis. 
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C. Hasil Penelitian Relevan 

a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mika Dwi Permata (2018) yang 

berjudul “Pengaruh Model Project Based Learning terhadap Minat Belajar 

Fisika dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Negeri 1 Kota Bengkulu”. 

Hasil  penelitian yang diperoleh dari Minat belajar fisika dengan nilai 

               yaitu 3,69 > 2,00 dan kemampuan berpikir kritis siswa 

               yaitu 2,41 > 2,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

project based learning berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar 

fisika dan kemampuan berpikir kritis siswa. 

b. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alimah Nuryanti et al. 

(2021) berjudul “Pengaruh project based learning Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Optik Geometris SMA 

Laboratorium UM”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang belajar dengan 

Project Based Learning dan Problem Based Learning . Perbedaan tersebut 

dibuktikan dengan hasil rata-rata nilai posttest kemampuan berpikir kritis 

peserta didik yang belajar dengan Project Based Learning sebesar 58,74 dan 

peserta didik yang belajar dengan Problem Based Learning sebesar 52,19. 

c. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azwar Alamsyah Yunus  et al. 

(2016) yang berjudul “Pengaruh Model Project Based Leraning terhadap 

Hasil Belajar Fisika dan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik SMA 

Negeri 1 Ternate Riaja”. Hasil penelitian yang diperoleh  model pembelajaran 
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berbasis proyek secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pembelajaran 

konvensional dengan nilai                yaitu 2,35 > 2,01. Sedangkan 

kemampuan berpikir kritis diperoleh nilai                yaitu 5,34 > 2,01 

Hal itu menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek lebih efektif dari 

pada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis.  

d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Yosi Dwi Anggreni (2019) yang 

berjudul “Meta-Analisis Pengaruh Model Pemeblajaran Project Based 

Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik SMA “. Hasil 

penelitian yang diperoleh asil meta-analisis pada penelitian ini disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penerapan model Project Based Learning (PJBL) dalam 

pembelajaran fisika untuk meningkatkan kemampuan berpikir ktitis peserta 

didik. Dari perhitungan effect size pertama, diperoleh efek tertnggi 0,96 dan 

terendah 0,38. 

e. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hafitriani Rahayu et al.  (2017) 

berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran Project  Based Learning (PJBL) 

terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi siswa” Hasil analisa data 

menunjukkan nilai rata-rata skor posttest adalah 15,18 > rata-rata skor pretest 

yaitu 4,64, serta standar deviasi skor posttest adalah 4,64> nilai standar 

deviasi skor pretest yaitu3,16. Peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa dilihat dari skor N-gain, yaitu 0,359 dan memasuki kategori sedang. 
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Maka dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran PjBL berpengaruh positif 

terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.  

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir diatas maka dapat disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

“Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yang diajar menggunakan model pembelajaran PJBL dengan yang diajar 

tanpa menggunakan model pemebelajaran PJBL pada kistrik statis”. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

experiment (quasi experimental). Penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

perlakuan kepada kelompok eksperimen dan menyediakan kelompok kontrol 

sebagai pembanding. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di SMA Nasional Makassar, Jalan Ratulangi, 

Makassar , Sulawesi Selatan. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XII IPA 

SMA Nasional Makassar sebanyak 2 kelas yaitu IPA 1 dan IPA 2. Kelas IPA 1 

sebagai kelas kontrol dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 orang dan Kelas 

IPA 2 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik 30 orang tahun 

ajaran 2022/2023. 

2. Sampel  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenuh sampling 

yang mana sampel bila jumlah populasinya relativ kecil (Sugiyono,2017). 
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Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu peserta didik di Kelas 

XII IPA SMA Nasional Makassar sebanyak 2 kelas masing-masing terdiri dari 

: 

Tabel 3.1 Jumlah  Peserta  didik  SMA  Nasional  Makassar 

Kelas  Jumlah Peserta Didik Total Peserta Didik 

Laki-Laki Perempuan  

IPA 1 16 14 30 Murid 

IPA 2 16 14 30 Murid 

Sumber : data SMA Nasional Makassar (2022) 

D. Desain Penelitian 

Desain ini terdiri atas dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas 

control. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol pada desain ini tidak 

dipilih secara random. Kedua kelas diberi pre-test untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa. Kelas eksperimen diberikan perlakuan/treatment yakni pembelajaran 

dengan menggunakan model PjBL sedangkan kelas kontrol dilaksanakan 

pembelajaran konvesional yang diterapkan di sekolah tersebut. Pada akhir 

pembelajaran, dilaksanakan post-test bagi siswa pada kedua kelas untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Berikut ini skema Nonequivalent 

control group design. 

Tabel 3.2 Skema Nonequivalent control group design 

Kelas  Pre-test Perlakuan  Post-test 

Eksperimen     X    

Kontrol        

 (Sugiyono, 2014) 
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Keterangan: 

      Pre-test yang diberikan kepada kelompok eksperimen sebelum diberi 

perlakuan 

    =  Pre-test yang diberikan kepada kelompok kontrol setelah diberi perlakuan 

    =  Post-tes yang diberikan kepada kelompok eksperimen 

    =   post-tes yang diberikan kepada kelompok kontrol  

     =  Perlakuan di kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

PJBL 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau penyebab timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau timbul karena adanaya variabel 

bebas. Berikut dijelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Variabel Independent (Bebas) : PJBL 

2. Variabel Dependent (Terikat) : Kemampuan Berpikir Kritis 

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independent (Bebas) 

Model pembelajaran PJBL merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan proyek. Peserta didik terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran ini dengan sintaksnya yaitu, mengajukan pertanyaan esensial 
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kepada siswa, mendesain rencana proyek, menyusun jadwal kegiatan, 

memonitoring aktivitas siswa, menilai keberhasilan siswa, dan 

mengevaluasi pengalaman siswa. 

2. Variabel Dependent (Terikat)  

Kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah kemampuan 

berpikir yang melibatkan peserta didik dalam mengembangkan gagasan 

meliputi indicator yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, 

serta mengatur strategi dan taktik. Nilai kemampuan berpikir kritis peserta 

didik diperoleh dari tes kemampuann berpikiri kritis peserta didik dalam 

bentuk soal essay. 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap akhir penelitian. 

1. Tahap persiapan   

a) Melakukan observasi di sekolah dan berkonsultasi di guru mata pelajaran 

Fisika guna mengetahui kondisi peserta didik serta menanyakan model 

pembelajaran apa yang diterapkan guru di kelas 

b) Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi kelas yang akan 

diterapkan model Pembelajaran PJBL. 

c) Menyusun rancangan pelaksanaa pembelajaran (RPP) 

d) Menyusun lembar instrumen tes kemampuan berpikir kritis dalam bentuk 

essay. 
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e) Melakukan uji validitas oleh tim validator yang terdiri dari dua orang dosen 

ahli. 

2. Tahap pelaksanaan 

a) Tahapan pengambilan data. Tahapan ini dimulai dengan memberikan 

pretest kepada kelas eksperimen dan kelas control untuk mengetahui 

tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum diberikan 

perlakuan. 

b) Kemudian kedua kelompok kelas diberikan perlakuan berbeda. Kelas 

eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran dengan model PJBL, 

semnetara kelompok control diberikan perlakuan model pembelajaran 

konvesional. 

c) Memberikan tes akhir (posttest) untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis peserta didik setelah diberi perlakuan (Treatment). 

3. Tahap akhir 

a) Mengolah dan menganalisis data hasil posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

b) Menganalisis data hasil penelitian dan membahas temuan penelitian. 

c) Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. 

d) Membuat laporan hasil penelitian. 

H. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis yang terdiri dari 5 indikator yaitu memberikan 

penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, 
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memberikan penjelasan lebih lanjut, serta mengatur strategi dan taktik yang berupa 

soal essay sebanyak 10 butir soal. Instrument  Soal ini deiberikan  pada  saat  

pretest  dan  posttest  untuk  mengukur.   

kemampuan  berpikir  kritis. Adapun kisi-kisi kemampuan berpikir kritis 

yang digunakan yaitu sebgai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi  Instrumen Kemampuan  Berpikir  Kritis 

Indikator Nomor Item Jumlah Soal 

Memberikan penjelasan 

sederhana 

1,2 2 

Membangun keterampilan 

dasar 

3,4 2 

Menyimpulkan  5,6,7 3 

Memberikan penjelasan 

lebih lanjut 

8,9,10 3 

Mengatur strategi dan taktik 11,12,13 3 

Jumlah 13 

Sumber: data hasil pengolahan (2022) 

Adapun  petunjuk penskoran dalam intrumen  ini adalah dari Illinois 

Critical Thinking Essay Test  terdapat enam komponen yang dinilai. Komponen-

komponen tersebut yaitu 1) focus, 2) supporting reasons, 3) reasoning, 4) 

organization, 5) conventions, dan 6) integration. Komponen ke-2 dan ke-3 

tingkatannya hampir sama sehingga dapat dijadikan satu. Secara lengkap panduan 

penskoran dari Illinois Critical Thinking Essay Test dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel  3.4  Rubrik Berpikir Kritis Dimodifikasi dari Finken dan Ennis (1993) 

Skor/poin Deskriptor 

5  Semua konsep jelas dan spesifik 

 Semua uraian jawaban jelas,benar dan spesifik, terdapat 
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alas an yang kuat, benar, argument jelas 

 Semua konsep saling berhubungan dan terpadu serta alur 

berpikir baik 

 Tata bahasa baik dan benar 

 Semua aspek terlihat, bukti tepat dan seimbang 

4  Sebagian konsep jelas, benar tetapi kurang spesifik 

 Sebagian besar uraian jawaban jelas, benar tetapi kurang 

spesifik 

 Sebagian besar konsep saling berhubungan dan terpadu 

serta alur berpikir baik 

 Tata bahasa baik dan benar, tetapi terdapat kesalahan 

kecil 

 Semua aspek terlihat, tetapi belum seimbang 

3  Sebagian kecil konsep jelas dan benar 

 Sebagian kecil uraian jawaban jelas dan benar tetapi 

alasan dan argumen tidak jelas atau tidak tepat 

 Sebagian kecil saling berhubungan dan alur berpikir 

cukup baik 

 Tata bahasa baik, tetapi terdapat kesalahan pada ejaan 

 Sebagian besar aspek terlihat benar 

2  Konsep kurang fokus atau meragukan atau berlebihan  

 Uraian jawaban tidak mendukung 

 Konsep tidak saling berkaitan dan alur berpikir kurang 

baik 

 Tata bahasa baik, tetapi kalimat tidak lengkap 

 Sebagian kecil aspek terlihat benar 

1  Semua konsep tidak mencukupi atau tidak benar 

 Alasan tidak benar 

 Alur berpikir tidak baik 

 Tata bahasa tidak baik 

 Secara keseluruhan aspek tidak mencukupi 

0 Jawaban salah atau tidak ada jawaban 

 (Zubaidah et al., 2015) 

Instrumen  penelitian  perlu  dilakukan  pengujian  untuk  mengetahui  

layak atau  tidaknya  instrument  tersebut  untuk  digunakan  pada  penelitian. 

Instrumen tersebut  meliputi  berbagai  macam  uji  seperti  uji  validitas dan uji 

reliabilitas Selengkapnya uji instrumen tes Keterampilan Berpikir Kritis yang 

dibuat dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Uji  validitas 

 Validitas  perangkat  pembelajaran  ini  diuji  menggunakan  validitas  

kontruksi  dengan  meminta  pendapat  ahli  (judgment experts)/validator 

sebanyak dua orang (Sugiyono, 2018).  Dari  hasil  validitas  tersebut  akan 

dianalisis  menggunakan  uji  Gregory  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  

instrument  tersebut  layak  digunakan  dalam  penelitian  serta uji Gregory  dan 

uji  validitas  menggunakan  teknik  korelasi  product  moment  pada instrumen 

tes. Adapun  persamaan  yang  digunakan  sebagai  berikut: 

  
 

       
 

Tabel  3.5  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, D., & 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 
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Perangkat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  harus  memenuhi  

kriteria  penilaian  uji  Gregory. Kriteria layak  yang dimaksud  dalam  

penelitian  ini jika  memenuhi  nilai  R ≥ 0.75. 

Tabel 3.6 Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

No Perangkat Uji Gregory 

(R) 

Ket 

1.  RPP 1,00 Layak digunakan 

1.  LKPD 1,00 Layak digunakan 

2.  Bahan Ajar 1,00 Layak digunakan 

3.  Tes Kemampuan Berpikir Kritis 1,00 Layak digunakan 

Sumber: data pengolahan (2022) 

Berdasarkan tabel 3.6 di atas menggunakan uji Gregory dengan syarat 

R       maka semua perangkat layak digunakan digunakan dalam penelitian. 

Hasil perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran C. 

Setelah  selesai  melakukan  uji  validitas  akan  dilanjutkan  dengan  

teknik  korelasi  product moment   untuk  memvaliditasi  per item  soal  

instrument  tes  kemampuan  berpikir  kritis  menggunakan  rumus  sebagai  

berikut:  

        
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑     ∑    ∑    }
 

Keterangan: 

         = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N  = Jumlah siswa 

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor total 
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Dengan  melihat  valid  tidaknya  item  soal  kemampuan  berpikir  kritis  

ditunjukkan  dengan  membandingkan nilai            dengan  nilai          pada  

taraf signitifikan          dengan ukuran yang menjadi dasar yaitu: 

a. Jika nilai                 , item dinyatakan valid 

b. Jika nilai                   , item dinyatakan invalid 

(Sugiyono,2017) 

Tabel 3.7  Hasil Uji Validasi Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Peserta Didik 

 

Indikator 

Nomor 

Soal Yang 

Drop 

 

Jumlah 

Nomor 

Soal Yang 

Valid 

 

Jumlah 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

- - 2 2 

Membangun 

keterampilan dasarr 

1 1 1 1 

Menyimpulkan 2 2 1 1 

Memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

- - 3 3 

Straategi dan taktik - - 3 3 

Jumlah  3  10 

Sumber:data pengolahan (2022) 

2. Uji Reliabilitas  

Untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian 

dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data, maka harus ditentukan 

reliabilitasnya. Perhitungan reliabilitas tes dilakukan dengan menggunakan 

rumus K-R.20 

                     (
 

   
) (

  ∑  

  
) 
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Keterangan: 

    = Reabilitas tes keseluruhan  

      Banyaknya item  

         Variansi 

            Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

          Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah  (q = 1 – p)  

           ∑     Jumlah hasil perkalian   dan    

Tabel  3.8  Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai r11 Interpretasi Reliabilitas 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

       (Sugiyono,2017)   

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh bahwa nilai realibilitas item tes 

kemampuan berpikir kritis peserta didik yaitu 0,785 nilai tersebut berada pada 

rentang (             , yang berarti memiliki kategori tinggi. Perhitungan 

lebih rinci dapat dilihat pada lampiran C. 

Setelah melalui tahap-tahapan tersebut, maka diperoleh instrumen tes 

kemampuan berpikir kritis peserta didik berjumlah 10 nomor soal essay. Jumlah 

pada item masing-masing indikator dapat dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut: 

Tabel 3.9 Jumlah Item Tiap Indikator pada Instrumen Tes Kemampuan 

Berpikir Kritis 

No  Indikator Nomor Item Jumlah 

1 Memberikan penjelasan 

sederhana 

1 2 

2 Membangun keterampilan dasar 3 1 
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3 Menyimpulkan  5 1 

4 Memberikan penjelasan lebih 

lanjut 

8 3 

5 Strategi dan taktik 11 3 

Jumlah 10 

Sumber:data pengolahan 2022 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan sehingga 

memperoleh data untuk mendukung pencapaian penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan tes kemampuan berpikir kritis dengan indikator 

Memberikan penjelasan sederhana, Membangun keterampilan dasar, 

menyimpulkan, Memberikan penjelasan lebih lanjut dan mengatur strategi dan 

taktik. Tes kemampuan berpikir kritis dilakukan di awal dan diakhir 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Observasi  

Setiap sampel dalam penelitian ini kelas eksperimen dan kelas kontrol 

masing-masing menjawab soal tes kemampuan berpikir kritis. Setiap soal 

mempunyai skor yang sama yaitu apabila jawaban benar diberi nilai lima (5) 

dan jika tidak menjawab di beri nilai nol (0). 
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J. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena 

dalam analisis data akan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang 

sudah diajukan. Analisis data digunakan untuk mengetahui kondisi populasi 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel dan digunakan untuk menguji 

kemampuan berpikir kritis sesudah dan setelah diajar model pembelajaran berbasis 

projek. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data ini diperoleh dari hasil 

posttest kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis statistik deskriftif dan teknik analisis statisti inferensial. 

1. Analisis statistik  Deskritif 

Dari rumusan masalah, akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

deskriptif . adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mean (skor rata-rata) 

Skor rata-rata peserta didik ditentukan dengan rumus berikut: 

 ̅  
∑      

∑  
         

Keterangan: 

 ̅  = Mean            ∑        = Jumlah perkalian titik tengah dan frekuensi 

    = Titik tengah 

     = Frekuensi                ∑    = Jumlah frekuensi 

  (Sugiyono, 2016) 
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b. Standar Deviasi 

Menentukan standar deviasi menggunakan rumus sebagai berikut: 

  √
∑    

 ∑    

∑   

∑   
         

 

Keterangan: 

  : Standar deviasi 

  : frekuensi 

  : nilai tengah 

c. Kategorisasi skor kemampuan berpikir kritis 

Kategorisasi kemampuan berpikir kritis akan menggunakan skala 

lima yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah yang 

diperoleh berdasarkan data hasil belajar kemampuan berpikir peserta didik, 

seperti tabel 3.10 berikut: 

Tabel 3.10 Kategori Skor Kemampuan Berpikir Kritis 

No Interval Kategori 

1        Sangat tinggi 

2       Tinggi  

3       Sedang 

4       Rendah  

5      Sangat rendah 

(Arini & Juliadi, 2018)   

 



35 

 

 
 

d. Uji N-Gain 

Normal Gain  digunakan untuk mengetahui peningkatan pencapaian 

pembelajaran literasi statistik siswa setelah proses belajar mengajar telah 

dilakukan. Adapun uji N-gain mengguanakan program SPSS 21. Rumus 

Normal Gain menurut Evelyn dan Casey adalah sebagai berikut: 

            
                          

                
 

 

Tabel 3.11 Kriteria Tingkat N-gain  

Rata-rata Kriteria 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

0 < g < 0,3 Rendah 

g > 0 Gagal 

(Wahab et al., 2018) 

2. Analisis Statistik Inferensial 

 Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Sebelum dilakukan pengujian, maka terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data 

secara spesifik. Untuk uji normalitas ini, digunakan program SPSS for 

windows versi 21. Pengujian dengan SPSS berdasarkan pada uji One-Sampel 

Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Jika nilai            
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maka  distribusinya  normal sedangkan Jika  nilai              maka 

distribusinya tidak normal. Adapun nilai posttest uji normalitas pada kelas 

eksperimen sebesar 0,439 dan kelas kontrol 0,114, maka data ini dikatakan 

normal karena lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya 

variansivariansi dua buah distribusi atau lebih. Pengujian homogenitas 

dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows versi 21 dengan taraf 

signifikansi 5% atau 0,05. Jika  nilai           maka distribusinya 

homogen sedangkan Jika  nilai            maka distribusinya tidak 

homogen. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas pretest dan posttest 

sebesar 0,328 dan 0,374 maka dapat dikatakan kedua data tersebut homogen 

karena lebih besar dari besar dari 0,05.  

c. Uji Hipotesis  

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian dengan menggunakan uji-t. Setelah uji prasyarat dilakukan dan 

terbukti bahwa data-data yang diolah berdistribusi normal dan homogenitas, 

maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan 

untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau 

ditolak. Uji hipotesis yang digunakan adalah Independent t-test yang 
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merupakan uji beda dua sampel yang  tidak berpasangan atau tidak sama 

serta tidak mendapatkan perlakuan yang sama pula. Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah Jika            maka     diterima dan      ditolak 

sedangkan jika            maka    ditolak dan     diterima. 

Adapun rumusan hipotesis statistik penelitian sebagai berikut: 

         Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik yang diajar menggunakan model pembelajaran project based learning 

dan diajar menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas XII IPA 

SMA Nasional Makassar. 

         Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

yang diajar menggunakan model pembelajaran project based learning dan 

diajar menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas XII IPA 

SMA Nasional Makassar. 

Uji t yang digunakan adalah: 

  t = 
 ̅    ̅ 

√
  
 

  
  

  
 

  

       

 

Keterangan: 

 ̅ = rata – rata kelas eksperimen 

 ̅ = rata – rata kelas kontrol 

s 
 = varians kelompok eksperimen 

s 
 = varians kelompok kontrol 
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  = jumlah peserta didik kelompok eksperimen 

  = jumlah peserta didik kelompok control  

Berdasarkan analisis data posttest dengan nilai sig. (2-tailed) 0,000, 

dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti    ditolak dan    diterima. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yunus dkk., 2016) 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yang diajar menggunakan model 

pemebalajaran PJBL  dan yang diajar model pemebalajaran konvensional 

pada kelas XII IPA SMA Nasional Makassar. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi  eksperimen dengan  

menggunakan  analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Adapun 

uaraian dalam perhitungan kedua analisis tersebut sebagai beriku:   

a. Hasil Analisis  Statistik Deskriptif   

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh  gambaran 

mengenai karakteristik subyek penelitian sebelum dan sesudah pembelajaran 

kemampuan berpikir kritis dengan menerapkan model pemebelajaran project 

based learning (PJBL). Adapun perhitungan yang digunakan dalam analisis 

deskriptif ini menggunakan program SPSS for  windows  versi 21. 

Selengkapnya dapat dilihat di lampiran D. 

1. Deskripsi Hasil Pretest Kemampuan Berpikir Kritis Kelas XII IPA 2 

(eksperiment)  dan Kelas XII IPA (kontrol) 

Berdasarkan hasil belajar kemampuan berpikir kritis peserta didik 

sebelum diberikan perlakuan atau sebelum diterapkan model pembelajaran 

project based learning (PJBL) terhadap  kelas eksperimen  dan kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Adapun data hasil 

belajar kemampuan berpikir kritis peserta  didik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1  Hasil Pretest Analisis Statistik Deskriptif pada Kelas Eksperimen 

dan Kontrol 

No. Statistik 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

1. Banyak Sampel 20 20 

2. Mean 30,80 28,50 

3. Standar Deviasi 6,60 5,31 

4. Nilai Tertinggi 46,0 36,0 

5. Nilai Terendah 22,0 16,0 

Sumber:data hasil pengolahan (2022) 

Berdasarkan hasil analisis pretest di atas, untuk kelas eksperimen 

diperoleh nilai rata-rata terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 

SMA Nasional Makassar  yaitu 30,80, sedangkan nilai terendah yang 

diperoleh peserta didik adalah 22 dan nilai tertinggi yang didapat ialah 46. 

Sedangkan untuk kelas kontrol  diperoleh nilai rata-rata terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA Nasional Makassar  yaitu 

28,50, sedangkan nilai terendah yang diperoleh peserta didik adalah 16 dan 

nilai tertinggi yang didapat ialah 36, untuk selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D. Adapun pengkategorian hasil pretest kelas eksperimen dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  4.2 Distribusi Frekuensi dan Kategorisasi  Hasil  Pretest Kemampuan   

Berpikir  Kritis    Kelas  Eksperimen (XII  IPA 2) dan Kontrol 

(XII IPA 1) 

No. Interval Kategori 
f % 

Eks Kon Eks Kon 

1 81-100 Sangat Tinggi 0 0 0 0 

2 61-80 Tinggi 0 0 0 0 
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Diagram Persentase Pretest Kemampuan Berpikir Kritis 

Kontrol

Eksperimen

3 41-60 Sedang 2 0 10 0 

4 21-40 Rendah 18 17 90 85 

5 0-20 Sangat Rendah 0 3 0 15 

 Total  20 20 20 100 

Sumber:data hasil pengolahan (2022) 

Adapun  hasil  kemampuan  berpikir  kritis  pada  masing-masing  

indikator  kelas  eksperimen  dan  kontrol  sebagai  berikut dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:data hasil pengolahan (2022) 

Gambar 4.1 Persentase Data Hasil Pretest Kemampuan Berpikir Kritis 

setiap  Indikator Kelas Eksperimen dan Kontrol 

2. Hasil Analisis  Statistik Deskriptif  Posttest 

Adapun  data  hasil  perhitungan posttest  peserta  didik  pada  kelas  

eksperimen  dan  kelas  kontrol yaitu: 
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a) Data  Hasil  Posttest  Kemampuan  Berpikir  Kritis  Kelas  XII  IPA  2  

(eksperimen) 

Berdasarkan  hasil kemampuan  berpikir  kritis  peserta  didik  

setelah  diberikan  perlakuan  atau  setelah  setelah  diterapkan  model  

PJBL  kelas  eksperimen  pada  kelas  XII  IPA 2  SMA Nasional  

Makassar, maka  diperoleh  data-data  yang  dikumpulkan  melalui  

instrument  tes.  Data  hasil  kemampuan berpikir kritis  kelas  XII  IPA 2  

SMA Nasional  Makassar  dapat  dilihat  pada tabel sebagai  berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Posttest Analisis Statistik Deskriptif pada Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

No. Statistik 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

1. Banyak Sampel 20 20 

2. Mean 71,00 48,30 

3. Standar Deviasi 9,98 8,93 

4. Nilai Tertinggi 88,0 60,0 

5. Nilai Terendah 56,0 28,0 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 

Dari  hasil  analisis  di atas  maka  diperoleh  nilai  rata-rata  dari  

hasil  posttest  kelas  eksperimen  peserta  didik  kelas  XII  IPA 2  SMA 

Nasional  Makassar  sesudah  diterapkan  model  pembelajaran  PJBL  

yaitu 71,00, sedangkan  nilai  terendah  yang diperoleh  peserta  didik  

adalah 56 dan  nilai  tertinggi  yang  diperoleh  peserta  didik  adalah 88. 

Adapun  pengakategorian  hasil  posttest  kelas  eksperimen  dan kontrol 

dilihat  pada  tabel  berikut: 
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Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi dan Kategorisasi Hasil Postest  

Kemampuan  Berpikir  Kritis  Kelas  Eksperimen (XII IPA 

2) dan Kontrol (XII IPA 1)  

No. Interval Kategori 
f % 

Eks Kon Eks Kon 

1 81-100 Sangat Tinggi 4 0 20 0 

2 61-80 Tinggi 12 0 60 0 

3 41-60 Sedang 4 15 20 75 

4 21-40 Rendah 0 5 0 25 

5 0-20 Sangat Rendah 0 0 0 0 

 Total  20 20 100 100 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 

Dibawah  ini  disajikan  diagram  hasil  kemampuan  berpikir  

kritis  pada  masing-masing  indikator  kelas  eksperimen  dan  kontrol  

sebagai  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 

Gambar 4.2 Persentase  Data  Hasil  Posttest  Kemampuan  Berpikir  

Kritis   setiap  Indikator  Kelas  Eksperimen  dan Kontrol 
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3. Uji N-Gain 

Adapun hasil uji N-gain dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Rata-rata Uji N-gain Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas N-Gain Kriteria 

Eksperimen  0,58 Sedang 

Kontrol 0,28 Rendah 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 

Berdasarkan hasil rata-rata N-gain pada tabel diatas, kelas eksperimen 

memperoleh nilai sebesar 0,58 dengan kategori sedang dan kelas kontrol 

sebesar 0,28 berkategori rendah untuk selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D. 

b. Hasil Analisis  Statistik Inferensial 

1. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji hipotesis menggunakan uji independent 

sampel t tes terlebih dahulu dilakukan  uji normalitas dan homogenitas yang 

menggunakan program SPSS for  windows  versi 21. Adapun hasil uji 

normalitas pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Uji Normalitas Pretst dan Posttest menggunakan SPSS 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretestklseksperimen .167 20 .148 .916 20 .083 

Pretestklskontrol .211 20 .020 .910 20 .062 

posttestklseksperimen .118 20 .200
*
 .954 20 .439 

posttestklskontrol .148 20 .200
*
 .923 20 .114 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 
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Berdasarkan hasil data di atas diketahui nilai signifikan (sig) untuk 

semua data baik pada uji normalitas Kolmogorov Smirnov dan Uji shapiro 

wilk > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi 

Normal. 

2. Uji Homogenitas 

a. Uji Homogenitas Pretest Menggunakan SPSS 

Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Pretest Menggunakan SPSS 

Test of Homogeneity of Variances 

Kemampuan Berpikir Kritis   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.981 1 38 .328 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 

b. Uji Homogenitas Posttest Menggunakan SPSS 

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas Posttest Menggunakan SPSS 

Test of Homogeneity of Variances 

pretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.808 1 38 .374 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 

Berdasarkan hasil uji homogenitas pretest dan posttest di atas 

diketahui bahwa nilai signifikan (sig) untuk data homogenitas diketahui > 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian dikatakan homogen. 
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3. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji independent sampel t test 

dengan menggunakan progrom SPSS Versi 21. Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Independent Sampel T Test 

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 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Kemampuan 
Berpikir 
Kritis 

Equal 
variances 
assumed 

.216 .645 6.3
13 

38 .000 14.50
0 

2.297 9.850 19.15
0 

Equal 
variances not 
assumed 

  6.3
13 

37.
519 

.000 14.50
0 

2.297 9.848 19.15
2 

Sumber:hasil data pengolahan (2022) 

Berdasarkan tabel  di atas diketahui nilai signifikan Sig.(2-tailed) 

0,000 yang berarti nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal menunjukkan bahwa 

ada perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah diberikan 

model pembelajaran PJBL pada topik konsep listrik statis dan model 

pemebelajaran konvesional pada kelas kontrol yang berarti ada perbedaan 

signifikan dimana    di tolak dan    diterima. 

2. Pembahasan  

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMA Nasional Makaassar. Adapun 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua kelas yaitu kelas XII 
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IPA 2 (eksperimen) dan kelas XII IPA 1 (kontrol). Adapun Kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol akan diberikan pretest dan posttest  dengan butir soal yang 

sama, akan tetapi pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas eksperimen 

akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PJBL), 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran di sekolah 

tersebut. Butir soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian telah diuji 

validitas dan reliabilitas. Tes kemampuan berpikir kritis yang digunakan berupa 

soal uraian sebanyak 10 soal dari 13 soal yang telah diuji instrumen. 

Berdasarkan hasil pretest pada kelas eksperimen, diperoleh nilai rata-rata 

dari hasil pretest kelas eksperimen sebelum menggunakan model pembelajaran 

PJBL yaitu 30,80 sedangkan nilai terendah yang diperoleh peserta didik adalah 22 

dan nilai tertinggi adalah 46. Sedangkan hasil pretest pada kelas kontrol, diperoleh 

nilai rata-rata dari hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik  dengan 

menggunakan model pembelajaran di sekolah tersebut yaitu 28,50, nilai terendah 

yang diperoleh peserta didik adalah 16 dan nilai tertinggi yang diperoleh adalah 

36. Melihat dari hasil persentase yang ada dapat dikatakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis peserta didik sebelum menggunakan PJBL pada kelas eksperimen 

masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Hari Utomo dkk., 2018)  menyatakan bahwa pembelajaran akan berjalan baik jika 

siswa memiliki pengetahuan awal yang cukup. 

Adapun hasil posttest kemampuan berpikir kritis per indikatornya yaitu  

pada kelas eksperimen yaitu, memberikan penjelasan sederhana memperoleh 

persentase 71 %, membangun keterampilan dasar 69 %, menyimpulkan 59 %, 
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membuat penjelasan lebih lanjut 64 % dan mengatur strategi dan taktik adalah 65 

%. Sedangkan hasil posttest kemampuan berpikir kritis per indikator pada kelas 

kontrol adalah, memberikan penjelasan sederhana 57 %, membangun keterampilan 

dasar 64 %, menyimpulkan 43 %, membuat penjelasan lebih lanjut 49 % dan 

mengatur strategi dan taktik ialah 55 %. Jadi, nilai persentase yang tinggi  pada 

kelas eksperimen maupun kontrol  ditunjukkan pada indikator memberikan 

penjelasan sederhana. Hal ini disebabkan karena ketika peserta didik mejawab soal 

tersebut mampu menganalisis serat memahami dengan baik makna dari soal 

tersebut. Sedangkan indikator terendah yaitu terdapat pada indikator 

menyimpulkan.  Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh (D.N.G. Rahayu 

dkk., 2018) bahwa sebagian peserta didik telah menuliskan kesimpulan dengan 

benar dan lengkap namun lupa menyertakan satuan dari besaran yang ditulis dan 

juga banyak siswa yang cenderung tidak menuliskan kesimpulan dari penyelesaian 

soal yang dikerjakannya.  

Berdasarkan hasil postest pada kelas eksperimen, diperoleh nilai rata-rata 

dari hasil postest kelas eksperimen setelah menggunakan model pembelajaran 

PJBL  yaitu 71,00, nilai terendah yang diperoleh murid adalah 56 dan nilai 

tertinggi yang diperoleh murid adalah 88. Sedangkan hasil posttest pada kelas 

kontrol, diperoleh nilai rata-rata dari hasil belajar kemampuan berpikir kritis 

peserta didik  dengan menggunakan model pembelajaran di sekolah tersebut yaitu 

48,30, nilai terendah yang diperoleh peserta didik adalah 28 dan nilai tertinggi 

yang diperoleh adalah 60. Melihat dari hasil persentase yang ada dapat dikatakan 

bahwa tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik pada kelas XII IPA 2 
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(eksperimen) di SMA Nasional Makassar sesudah diterapkan model pembelajaran 

PJBL tergolong tinggi. Jadi kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah 

menggunakan model pembelajaran PJBL lebih baik dibanding dengan sebelum 

menggunakan model pembelajaran PJBL . Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Permata dkk., 2019) yang menyatakan bahwa model project based 

learning dapat memunculkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa, seperti pada tahap perencanaan siswa dilatih untuk dapat memutuskan suatu 

tindakan. Pada tahap pelaksanaan yaitu menguji coba, peserta didik diminta untuk 

dapat menganalisis percobaan berdasarkan teori yang menjadi dasar pembuatan 

proyek sehingga pada tahap ini indikator berpikir kritis yang muncul adalah 

menganalisis argumen. Sedangkan pada tahap evaluasi indikator kemampuan 

berpikir yang muncul adalah membuat dan mempertimbangkan keputusan. 

Berdasarkan tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XII IPA 

2 SMA Nasional Makassar sebagai kelas eksperimen yang diajar menggunakan 

model PJBL memperoleh perolehan skor rata-rata sebesar 71,00. Sedangkan kelas 

kontrol (XII IPA 1) di SMA Nasional Makassar yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional yaitu memperoleh skor rata-rata sebesar 48,30. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siboro dkk., 2022) bahwa 

penggunaan model pembelajaran PJBL  pada proses pembelajaran di kelas 

eksperimen lebih berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik daripada penggunaan model pembelajaran langsung 

yang diterapkan dalam kelas kontrol. 
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Hasil penelitian yang diperoleh ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu 

diantaranya yang dilakukan oleh (Hari Utomo dkk., 2018) menyatakan bahwa 

pembelajaran yang menggunakan PJBL memberikan dampak positif terhadap 

siswa dari ketiga ranah (kognitif, efektif, dan psikomotorik) yang diamati dari diri 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Peneltian serupa dilakukan oleh 

(Nuryanti dkk., 2021) yang menyatakan bahwa melalui model pembelajaran PJBL, 

peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserat didik.. 

Penelitian serupa dilakukan oleh (Pratama & Prasyaningrum, 2016)  menyatakan 

bahwa pemberian model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik dalam bertanya sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

Adapun hasil analisis Uji N-gain pada kelas eksperimen (IPA 2) 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,58 dengan kriteria sedang dan kelas control 

(IPA 1) memiliki nilai rata-rata N-gain sebesar 0,28 dengan kriteria rendah. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik setelah menggunakan model PJBL. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Pratama & Prasyaningrum, 2016) bahwa pemberian model 

pembelajaran PJBL dapat membangun kerjasama yang baik  pada peserta didik 

dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis. Penelitian ini serupa dilakukan oleh (Pratiwi & Setyaningtyas, 

2020) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan nilai kemampuan berpikir kritis 

peserta didik sebelum diberikan pembelajaran dengan nilai kemampuan berpikiri 

kritis peserta didik setelah diberikan pembelajaran model PJBL. 
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Adapun hasil analisis selanjutnya yaitu analisis statistik diferensial, 

dimana kelas eksperimen memperoleh nilai uji normalitas sebesar 0,439 dan 

kelas kontrol sebesar 0,114 sehingga data tersebut dikatakan terdistribusi normal. 

Setelah itu dilakukan lagi uji homogenitas dengan nilai yang di peroleh 0,374 

sehingga kelas eksperimen dan kelas kontrol termasuk data yang homogen. Dan 

terakhir dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik parametrik 

yaitu independent sampel T test dilakukan pada data posttest dengan nilai sig. (2-

tailed) 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti    ditolak dan    

diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yunus dkk., 

2016) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yang diajar menggunakan 

model pemebalajaran PJBL  dan yang diajar model pemebalajaran konvensional 

pada kelas XII IPA SMA Nasional Makassar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model project based learning 

sebagai faktor eksternal sangat bepengaruh untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran Fisika khususnya pada materi 

listrik statis di SMA Nasional Makassar. 

Adapun kesulitan yang dialami selama melakukan penelitian dalam 

penerapan model PJBL yaitu sebagian peserta didik tidak fokus belajar 

dikarenakan adanya kegiatan ekstrakurikuler pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, hal ini dapat diatasi dengan cara pendidik harus lebih aktif 

membimbing peserta didik dalam kegiatan kelompok-kelompokya untuk 

membantu mereka menemukan kesulitan yang dialaminya. Pendidk juga harus 

memahami situasi ketika peserta didik mulai bosan dalam pembelajaran maka 



52 

 

 
 

langkah yang dilakukan pendidik yaitu melakukan strategi yang membuat peserta 

didik tetap semangat dalam belajar kelompok. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a) Kemampuan berpikir kritis pserta didik di kelas XII IPA 2 (kelas eksperimen) 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran PJBL memperoleh nilai 

rata-rata yaitu 71,00 ( kategori tinggi) dan  nilai N-gain rata-rata yaitu sebesar 

0,58 termasuk kategori sedang. 

b) Kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas XII IPA 1 (kelas kontrol) 

yang diajarkan menggunakan model pembelajran konvensional memperoleh 

nilai rata-rata 48,30 (kategori sedang) dan  nilai N-gain rata-ratanya sebesar 

0,28 termasuk kategori rendah . 

c) Terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan model PJBL terhadap 

kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. 

2. Saran  

Adapun sara-saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Guru dapat menerapkan model project based learning dalam pembelajaran 

pada materi yang mengandung penugasan proyek, karena model project based 

learning merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif dalam 

menumbuhkan minat belajar siswa dan melatih kemampuan berpikir kritis 

siswa. 
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b) Untuk peneliti selanjutnya yang ingin menerapkan model pembelajaran project 

based learning diharapkan kejelian dalam memanajemen waktu, biaya serta 

peralatan yang harus disediakan agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien. 
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LAMPIRAN A 

PERANGKAT PENELITIAN 
A.1 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A.2 BAHAN AJAR PEMBELAJARAN 

A.3 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
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A.1 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. Identitas Mata Pelajaran 

Satuan Pendidikan  : SMA Nasional Makassar 

Tahun Pelajaran  : 2022/2023 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi Pokok  : Listrik Statis 

Kelas/Semester  : XII IPA/1 

Alokasi Waktu  : 720 Menit 

Pertemuan   :  8 Pertemuan 

B. Kompetensi Dasar  dan  Indikator  Pencapaian 

3.2 Menganalisis muatan listrik, gaya 

listrik, kuat medan listrik, fluks, 

potensial listrik, energi potensial 

listrik serta penerapannya pada 

berbagai kasus 

 

 

3.2.1 menganalisis  muatan  

kelistrikan, muatan  listrik, 

fluks  listrik  dan  interaksi  

antar  muatan  listrik, kuat  

medan  listrik, potensial  

listrik, energi  potensial, dan  

kapasitor. 

3.2.2 Menganalisa  gaya  listrik, 

kuat  medan  listrik, fluks  

listrik, potensial  listrik, energi  

potensial  listrik  serta  

penerapannya  pada berbagai  

kasus 
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4.2 Melakukan percobaan berikut 

presentasi hasil percobaan 

kelistrikan (misalnya pengisian dan 

pengosongan kapasitor) dan  

manfaatnya dalam kehidupan sehari 

 

4.2.1  melakukan  percobaan  

kelistrikan (misalnya pengisian 

dan pengosongan kapasitor) 

dan  manfaatnya dalam 

kehidupan sehari. 

4.2.2 mempersentasikan  hasil  

percobaan  kelistrikan 

(misalnya pengisian dan 

pengosongan kapasitor) dan  

manfaatnya dalam kehidupan 

sehari. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan  I 

1. Peserta didik dapat menjelaskan muatan listrik dan Hukum Coulomb melalui 

media pembelajaran dengan baik dan benar. 

2. Peserta didik  dapat mengaplikasika Hukum Coulomb dalam penyelesaian 

contoh soal dengan benar. 

3. Peserta didik dapat menjelaskan kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan benar. 

4. Peserta didik dapat mengaitkan materi yang dipelajari dengan peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari dengan baik. 

5. Peserta didik dapat menyimpulkan  isi materi yang telah dipelajari dengan baik 

dan benar. 

6. Peserta didik dapat  menjelaskan  pengertian  medan listrik melalui media 

pembelajaran  dengan baik dan benar 

7. Peserta didik dapat menganalisis   medan   listrik pada   muatan  listrik  sejenis 

dan  tidak  sejenis  melalui  materi  yang akan  dibagikan guru dengan benar 

8. Peserta didik dapat meneyelesaikan contoh soal kuat medan listrik melalui 

penjelasan guru dengan benar 
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Pertemuan  II 

9. Peserta didik dapat melakukan suatu praktikum  dalam menegetahui suatu 

muatan pada balon yang digosok pada kain wol dengan mengikuti langkah-

langkah LKPD yang dibagikan guru  dengan benar dan tepat. 

Pertemuan  III 

10. Peserta didik dapat menerapkan Hukum Gauss dalam memyelesaikan persoalan 

yang berkaitan dengan Kuat medan listrik dan fluks listrik dengan baik dan 

benar. 

Pertemuan  IV 

11. Peserta didik dapat melakukan suatu praktikum  membuat alat pendeteksi 

muatn sedrhana dengan bahan yang ada dilingkungan sekitar dengan mengikuti 

langkah-langkah LKPD yang dibagikan guru  dengan benar dan tepat. 

Pertemuan  V 

12. Peserta didik dapat dapat menerapkan Konsep Energi Potensial dan Potensisl 

Listrik dalam memyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan potensial listrik 

pada muatan titik dengan benar. 

13. Peserta didik dapat menerapkan Konsep Potensial listrik dalam memyelesaikan 

persoalan yang berkaitan dengan potensial listrik pada keeping sejajar dan bola 

konduktor dengan benar. 

Pertemuan  VI 

14. Peserta didik dapat menbangun konsepnya sendiri dan dapat memyelesaikan 

persoalan yang berkaitan dengan kapasitasnsi kapasitor pada rangakaian seri 

dan parallel serta dapat menyebutkan pengaplikasian Kapasitor pada berbagaia 

macam teknologi. 

Pertemuan  VII 

15. Peserta didik dapat melakukan suatu praktikum  membuat rangkaian seri dan 

parallel dengan bahan yang ada dilingkungan sekitar dengan mengikuti 

langkah-langkah LKPD yang dibagikan guru  dengan benar dan tepat. 

D. Materi Pembelajaran 

Listrik Statis 



67 

 

 
 

1. Gaya dan medan listrik 

2. Energi potensial listrik dan potensial listrik 

3. Kapasitor  

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model  : Project Based Learning (PJBL) 

3. Metode   : Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan dan  projek  

F. Media dan Bahan Ajar 

1. Media  : LKPD 

2. Bahan Ajar : Buku paket Fisika untuk SMA/MA kelas XII 

3. Alat / bahan : Spidol 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan  I 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan  peserta didik 

untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran  yang akan 

dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru memberikan aperpepsi 

Mengapa ketika kita menggosokkan 

mistar pada rambut setelah itu 

mendekatkan mistar tersebut pada 

20 menit 
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kertas dan kertas melengket pada 

mistar ? 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa yang 

akan dilakukan pada hari itu. 

Inti 

 

Mengajukan 

pertanyaan esensial 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 Guru membimbing peserta 

membentuk kelompok. 

 Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai gaya listrik dan 

medan listrik melaui penayangan 

gambar/foto/ video yang relevan.  

 Peserta didik bersama guru 

mengemukakan pertanyaan 

esensial yang bersifat eksplorasi  

pengetahuan berdasarkan 

penjelasan guru. 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru mengenai 

persamaan gaya listrik dan medan 

listrik. 

 Pesera didik mempelajari persama-

persamaan yang berhubungan 

dengan gaya listrik dan medan 

listrik. 

 Guru membagikan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik. 

 Guru membimbing peserta didik 

7  menit 
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menentukan tema/topic proyek 

berdasarkan tugas proyek yang 

akan dikerjakan. 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan  materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Pertemuan II 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan

 peserta didik untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang  akan 

dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru bertanya pemahaman materi 

gaya listrik dan medan listrik yang 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

20 menit 
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 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa yang 

akan dilakukan pada hari itu. 

Inti  

Mendesain rencana 

proyek  

 

 Guru mengarahkan peserta didik 

untuk duduk berkelompok. 

 Guru membagikan LKPD kegiatan 

1 untuk langkah-langkah 

pembuatan proyek. 

 Guru menjelaskan langakah-

langkah  dalam  pembuatan proyek  

70 menit 

Menyusun jadwal 

kegiatan 
 Peserta didik dibantu guru 

menyusun Jadwal pelaksaana 

kegiatan proyek.  

 Peserta didik mengatur waktu 

pelaksaan penyusunan proyek yng 

teridiri dari : persiapan alat, 

pengambilan gambar, dan  persiapan 

untuk presentasi. ( Colaboration) 

 

Memonitoring 

aktivitas siswa 
 Guru memantau perkembangan 

peserta didik dalam pembuatan 

proyek. 

 Peserta didik menyampaikan hal- 

hal yang kurang difahami dalam 

proses pembuatan proyek. 

 

Menilai 

keberhasilan siswa 
 Peserta didik Secara berkelompok 

mempresentasikan hasil proyek.  

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik lain untuk 

memberikan tanggapan. ( 

Communication)  

 Guru memberikan penghargaan dan 

masukan terhadap hasil proyek. 

 

Mengevaluasi 

pengalaman  siswa 
 Guru mengarahkan Peserta didik 

untuk menyampaikan  pengalaman 

dalam proses pembuatan proyek 

  Peserta didik secara bergiliran 

menjelaskan  tentang  hambatan 

dan pengalaman dalam proses 

pembuatan proyek. 

 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

10 menit 
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pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

 

Pertemuan III 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan  peserta 

didik untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang  akan 

dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru memberikan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan ke 

peserta didik “ apa yang  kalian 

ketahui  tentang  Hukum Gauss ? “ 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa 

yang akan dilakukan pada hari itu. 

20 menit 
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Inti 

 

Mengajukan 

pertanyaan esensial 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai Hukum Gauss 

melaui penayangan gambar/foto/ 

video yang relevan.  

 Peserta didik bersama guru 

mengemukakan pertanyaan 

esensial yang bersifat eksplorasi  

pengetahuan berdasarkan 

penjelasan guru. 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru mengenai 

persamaan Hukum Gauss. 

 Pesera didik mempelajari persama-

persamaan yang berhubungan 

dengan Hukum Gauss. 

 Guru membagikan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik. 

 Guru membimbing peserta didik 

menentukan tema/topic proyek 

berdasarkan tugas proyek yang 

akan dikerjakan. 

70  menit 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan  materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Pertemuan IV 



73 

 

 
 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan

 peserta didik untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang  akan 

dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru bertanya pemahaman materi 

Hukum Gauss  yang  dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa yang 

akan dilakukan pada hari itu. 

20 menit 

Inti  

Mendesain rencana 

proyek  

 

 Guru mengarahkan peserta didik 

untuk duduk berkelompok. 

 Guru  membagikan   LKPD 

kegiatan 2 untuk langkah-langkah 

pembuatan proyek. 

 Guru menjelaskan langakah-

langkah  dalam  pembuatan proyek  

70 menit 

Menyusun jadwal 

kegiatan 
 Peserta didik dibantu guru 

menyusun Jadwal pelaksaana 

kegiatan proyek.  

 Peserta didik mengatur waktu 

pelaksaan penyusunan proyek yng 

teridiri dari : persiapan alat, 

pengambilan gambar, dan  persiapan 

untuk presentasi. ( Colaboration) 

 

Memonitoring 

aktivitas siswa 
 Guru memantau perkembangan 

peserta didik dalam pembuatan 

proyek. 

 Peserta didik menyampaikan hal- 

hal yang kurang difahami dalam 

proses pembuatan proyek. 

 

Menilai 

keberhasilan siswa 
 Peserta didik Secara berkelompok 

mempresentasikan hasil proyek.  
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 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik lain untuk 

memberikan tanggapan. ( 

Communication)  

 Guru memberikan penghargaan dan 

masukan terhadap hasil proyek. 

Mengevaluasi 

pengalaman  siswa 
 Guru mengarahkan Peserta didik 

untuk menyampaikan  pengalaman 

dalam proses pembuatan proyek 

  Peserta didik secara bergiliran 

menjelaskan  tentang  hambatan 

dan pengalaman dalam proses 

pembuatan proyek. 

 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Pertemuan V 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan  peserta 

didik untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang  akan 

dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

20 menit 
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 Guru memberikan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan ke 

peserta didik “ apa yang  kalian 

ketahui  tentang  energi potensial 

dan potensial lisrik ? “ 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa 

yang akan dilakukan pada hari itu. 

Inti 

 

Mengajukan 

pertanyaan esensial 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai energi  potensial 

dan potensial listrik  melaui 

penayangan gambar/foto/ video 

yang relevan.  

 Peserta didik bersama guru 

mengemukakan pertanyaan 

esensial yang bersifat eksplorasi  

pengetahuan berdasarkan 

penjelasan guru. 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru mengenai 

persamaan mengenai energi  

potensial dan potensial listrik. 

 Pesera didik mempelajari persama-

persamaan yang berhubungan 

dengan mengenai energi  potensial 

dan potensial listrik. 

 Guru membagikan soal pretest 

untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik. 

 Guru membimbing peserta didik 

menentukan tema/topic proyek 

berdasarkan tugas proyek yang 

akan dikerjakan. 

70  menit 
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Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan  materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

 

Peretemuan VI 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan  peserta 

didik untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang  akan 

dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta 

mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama sesuai 

kepercayaan masing-masing. 

 Guru memberikan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan ke 

peserta didik “ apa yang  kalian 

ketahui  tentang  tentang  energi 

potensial dan potensial lisrik? “ 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa 

yang akan dilakukan pada hari itu. 

20 menit 
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Inti 

 

Mengajukan 

pertanyaan esensial 

kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai kapasitor melaui 

penayangan gambar/foto/ video 

yang relevan.  

 Peserta didik bersama guru 

mengemukakan pertanyaan 

esensial yang bersifat eksplorasi  

pengetahuan berdasarkan 

penjelasan guru. 

 Peserta didik menyimak informasi 

kegiatan pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru mengenai 

persamaan kapasitor. 

 Pesera didik mempelajari persama-

persamaan yang berhubungan 

dengan kapasitor. 

 Guru membagikan soal evaluasi  

untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik pada pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

 Guru membimbing peserta didik 

menentukan tema/topic proyek 

berdasarkan tugas proyek yang 

akan dikerjakan. 

70  menit 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta 

didik kesempatan untuk 

menyimpulkan  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari 

awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan  materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa 

penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 
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Pertemuan VII 

Kegiatan/Sintaks Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  

 

 Guru mengkondisikan

 peserta didik untuk  siap mengikuti  

pemebelajaran yang  akan dilakukan. 

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik serta mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

bersama sesuai kepercayaan masing-

masing. 

 Guru bertanya pemahaman materi 

kapasitor  yang  dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa yang 

akan dilakukan pada hari itu. 

20 menit 

Inti  

Mendesain rencana 

proyek  

 

 Guru mengarahkan peserta didik untuk 

duduk berkelompok. 

 Guru  membagikan   LKPD kegiatan 3 

untuk langkah-langkah pembuatan 

proyek. 

 Guru menjelaskan langakah-langkah  

dalam  pembuatan proyek  

70 menit 

Menyusun jadwal 

kegiatan 
 Peserta didik dibantu guru menyusun 

Jadwal pelaksaana kegiatan proyek.  

 Peserta didik mengatur waktu pelaksaan 

penyusunan proyek yng teridiri dari : 

persiapan alat, pengambilan gambar, dan  

persiapan untuk presentasi. ( 

Colaboration) 

 

Memonitoring 

aktivitas siswa 
 Guru memantau perkembangan peserta 

didik dalam pembuatan proyek. 

 Peserta didik menyampaikan hal- hal 

yang kurang difahami dalam proses 

pembuatan proyek. 

 

Menilai keberhasilan 

siswa 
 Peserta didik Secara berkelompok 

mempresentasikan hasil proyek.  

 Guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik lain untuk memberikan 
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tanggapan. ( Communication)  

 Guru memberikan penghargaan dan 

masukan terhadap hasil proyek. 

Mengevaluasi 

pengalaman  siswa 
 Guru mengarahkan Peserta didik untuk 

menyampaikan  pengalaman dalam 

proses pembuatan proyek 

  Peserta didik secara bergiliran 

menjelaskan  tentang  hambatan dan 

pengalaman dalam proses pembuatan 

proyek. 

 

Penutup   Guru dapat memberikan Peserta didik 

kesempatan untuk menyimpulkan  

kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dari awal sampai akhir. 

 Guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya.  

 Memberikan kesempatan salah satu 

siswa untuk memimpin doa penutup. 

 Guru mengucapkan salam sebagai 

penutup pembelajaran. 

10 menit 

Pertemuan VIII 

Pelaksanaan posstest 

H. Penilaian  

 

Sikap Observasi  dalam   pembelajaran 

Pengetahuan Tes  

Keterampilan  Kerja sama kelompok 

 

               Makassar, 23 Juli 2022 

Mengetahui 

Kepala Sekolah,        Guru Pembimbing 

 

(Darmawati  S.Pd)            (Sarina Usman  S.Pd) 
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A.2 BAHAN AJAR PEMBELAJARAN 
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Energi 
 

Kapasitor 

 

Kapasitor 

Kuat Medan 
Listrik 

 

dan Medan 

Listrik 

Energi Potensial 

 

Potensial dan 
Energi Potensial 

PETA  KONSEP 
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GAYA COULOMB DAN MEDAN LISTRIK 

1. Muatan Listrik 

Apa itu muatan listrik? Apa yang dimaksud dengan Q? 

Anda tentunya sudah sangat paham bahwa muatan listrik 

adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya 

mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan 

memiliki muatan listrik. Muatan listrik diberi simbol Q, dan 

satuannya adalah Coulumb (C). Jika jumlah proton lebih 

banyak dibanding jumlah elektronnya (p > e), maka atom 

bermuatan positif. 

       
Sumber:modeul pembelajaran SMA 

Gambar 1. Sisir menarik  

         Kertas 

  

Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak dibanding jumlah protonnya (e > 

p), maka atom bemuatan negatif. Jika muatan listrik didekatkan dengan muatan 

listrik sejenis (positif-positif, dan negatif-negatif), interaksi yang terjadi yakni 

saling tolak-menolak. Sedangkan ketika suatu muatan listrik didekatkan dengan 

muatan listrik tak sejenis (positif-negatif), maka akan terjadi tarik-menarik. 

 

 

 

Gambar 2. Sifat muatan listrik ketika saling didekatkan 

Lalu bagaimana sisir plastik yang digosokkan dapat menarik sobekan-sobekan 

kertas kecil? Setelah mengetahui sifat-sifat muatan listrik. Kita dapat lebih mudah 

memahami bagaimana sisir tersebut menarik sobekan-sobekan kertas. Perlu 

diketahui bahwa sebelum sisir digosokkan dengan rambut secara satu arah, sisir 

tidak bermuatan listrik, Sisir yang tidak bermuatan listrik tersebut belum bisa 

menarik sobekan-sobekan kertas. Namun setelah sisir digosokkan dengan rambut, 

muatan negatif pada sisir berpindah ke rambut sehingga muatan positif pada sisir 

lebih banyak daripada muatan negatifnya. Pada saat tersebut, sisir dapat dikatakan 

sebagai benda bermuatan listrik positif sehingga sisir dapat menarik sobekan- 

sobekan kertas. 
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2. Hokum Coulomb 

Anda sudah mengetahui bahwa sebuah muatan ( 1) akan menimbulkan interaksi 

tarik-menarik atau tolak menolak pada muatan lainnya 

( 2) yang berada cukup dekat dengan muatan  1. 

Interaksi tarik-menarik dan tolakmenolak tersebut 

disebut gaya listrik (𝐹). Lalu bagaimana hubungan 

antara gaya listrik dengan kedua muatan dan jarak 

antar kedua muatan tersebut? Melalui eksperimen gaya 

Coulomb, maka akan didapat hubungan antara besar 

gaya Coulomb dengan jarak antar muatan dan besar 

muatan. 
Sumber:modul pembelajaran SMA 

Gambar 3. Gaya Coulomb  

                    antar muatan 

Hasil analisis data dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa besar gaya 

Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding 

terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut.  

Secara sistematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut : 

keterangan: 

F = Gaya Coulomb 

K = Konstanta pembanding 

       (      N     ) 

  = Besar muatan 1 

  = Besar muatan 2 

 r  = Jarak antar muatan (m) 

Resultan Gaya Coulomb 

Perlu diingat bahwa Gaya coulomb merupakan besaran vektor sehingga harus 

memperhatikan nilai dan juga arah vektor semua partikel bermuatan. 

a. Muatan Segaris  

Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan gaya 

Coulomb-nya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                         

   

 

𝐹  𝑘
𝑄 𝑄 
𝑟 

 

𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐹  𝐹  𝐹 …   𝐹𝑛 

𝐹 𝐹 
𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 

2 m 

m 

3 m 

m 
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b. Muatan membentuk sudut siku-siku 

Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku terhadp salah satu 

partikel bermbuatan, maka resultan gaya Coulomb-nya dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

                              

        

                   

                                               

      

      

c.  Muatan membentuk sudut bukan siku-siku 

Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka 

resultan gaya Coulomb-nya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

       

 

        

 

 

 

 

Contoh Soal 

Tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami    jika terletak diantara    dan 

  ! 

 

 

 

 
Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

Jawab : 

 

 

 
Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

 

Besar gaya yang dialami     karena pengaruh    : 

𝐹    
     

  
       

        
                

         
       

Besar gaya yang dialami    karena pengaruh    : 

𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   𝐹  
  𝐹  

  

𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   𝐹  
  𝐹  

   𝐹  𝐹  cos 3  𝜃 

𝐹  

𝐹  𝐹  

3 m 

M

𝐹  

𝐹  𝐹  

3 m 

5 m
5 m
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𝐹    
     

  
       

        
                

         
       

Karena    dan    saling tarik menarik maka 𝐹   arahnya menuju   , sedangkan    

dan    juga saling tarik menarik maka arahnya menuju   , sehingga resultan gaya 

yang bekerja pada    adalah : 

𝐹  𝐹   𝐹               

 

3. Medan Listrik 

Ketika Anda mendekatkan sisir atau penggaris plastik pada potongan kertas kecil, 

maka beberapa potongan kertas akan menempel pada sisir atau penggaris. Nah, 

bagaimana ketika sisir atau penggaris dijauhkan? Ternyata terdapat suatu wilayah 

di sekitar sisir atau penggaris plastik tersebut tersebut yang masih dapat 

terpengaruh oleh gaya listrik. Tempat di sekitar muatan listrik yang masih 

dipengaruhi gaya listrik itu merupakan medan listrik. 

Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih 

dipengaruhi gaya Coulumb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik 

dinamakan muatan sumber. Muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan 

listrik muatan sumber dinamakan muatan uji. Perhatikan ilustrasi berikut : 

 

 

  

 

 
Sumber: modul pembelajaran SMA 

Gambar 4. (a) Gaya listrik yang bekerja pada muatan-muatan yang diletakkan 

dalam ruang di sekitar muatan sumber A. (b) Garis khayal arah medan listrik, arah 

gaya listrik muatan positif ke luar, dan muatan negatif ke dalam. 

a. Persmaan medan listrik 

Kuat medan listrik dapat didefinisikan dalam persaman berikut : 

 

 

 

 

 

 

𝐸  
𝐹

𝑞 
 𝐸  𝑘

𝑞

𝑟 
 

Pada muatan uji Pada muatan titik 
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b. Resultan Medan Listrik 

Apabila terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka besarnya medan listrik 

yang bekerja pada partikel itu sama dengan jumlah vektornya. Maka, dalam 

menghitung resultan medan listrik yang dihasilkan partikel bermuatan listrik 

harus memperhatikan arah vektor medan listriknya. 

 Partikel dalam Satu Garis Lurus 

 

  

 Partikel Membentuk Sudut Tertentu 

Metode Analisis Vektor 

 

 

 

 

 

Contoh Soal 

Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Titik C berada 20 cm 

disebelah kanan B.Jika               dan          , maka tentukan kuat 

medan kuat medan di titik C! 

 

 

 

Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

Keterangan :  𝐸  Kuat medan listrik  N C   

𝐹  Gaya Coulomb  N   

𝑘  kostanta Coulomb       N𝑚  𝐶     

𝑞  Muatan listrik  C   

𝑞  Muatan uji  C   

𝑟  Jarak antara kedua muatan  m   

Etotal  ±E ± E ± E ±⋯± En 

𝐸  

𝐸  

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   𝐸 
  𝐸 

   𝐸 𝐸 𝐶𝑜𝑠𝜃 

𝐸  

𝐸  
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Jawab : 

 

 

Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

 

                

                

karena arahnya searah maka medan di titik C adalah: 

          

    
  

  
    

  

  
    

        
      

    
      

      

    
  

           3        

                 

HUKUM GAUSS, ENERGI POTENSIAL DAN POTENSIAL LISTRIK 

 

1. Hukum Gauss 

 

Medan listrik divisualisasikan dengan menggunakan garis khayal medan listrik. 

Garis-garis medan listrik adalah garis bersambungan yang selalu mengarah 

menuju massa sumber medan listrik. Semakin banyak garis-garis medan listrik, 

maka semakin kuat medan listriknya.  

Hukum Gauss yang menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik (fluks 

listrik) yang menembus suatu permukaan tertutup, sama dengan jumlah muatan 

listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan pemitivitas udara 

  . 
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Sumber:modul pembelajaran SMA 

Secara sistematis, hukum Gauss dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Keterangan : 

  Luas permukaan tertutup  m     

   luks listrik   b   

   udut antara E dan ara   aya normal    

E  Medan listrik  N        

    ermivitas udara                 N    

 

2. Medan Listrik bagi Distributor Muatan Kontinu 

Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung kuat medan listrik dari suatu 

sistem muatan konduktor bersimetri tinggi, seperti konduktor dua keping sejajar 

dan konduktor bola berongga. 

 

a. Konduktor Dua Keping Sejajar 

 

 

 

 

 

Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

Gambar 5. Konduktor dua keping sejajar dengan rapatan tiap muatan adalah +σ 

dan -σ.     Arah medan dari muatan positif menuju muatan negatif. 

Berdasarkan gambar di atas, dapat didefinisikan bahwa rapat muatan listrik (σ) 

yakni muatan per satuan luas, atau sebagai berikut : 

Keterangan : 

   apat muatan listrik  C      

  Muatan listrik  C   

ϕ  𝐸𝐴 cos𝜃  
∑𝑞

𝜀 
 

𝜎  
𝑞

𝐴
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  Luas  ermukaan        

Jumlah garis medan yang menembus keping (fluks) adalah : 

 

 

 

Oleh karena medan listrik E menembus keping secara tegak lurus (pada gamb1.9), 

maka θ = 0, dimana cos 0o = 1, sehingga : 

 

 

b. Konduktor Bola Berongga 

Bila bola berongga diberi muatan, maka muatannya akan tersebar merata di 

permukaan bola ( di dalam bola tidak ada muatan atau q=0, sehingga kuat 

medan listrik (E) adalah 0 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

Gambar 6. Bola berongga 

 

Kuat medan listrik : 

Dipermukaan bola konduktor (r = R)       Di luar bola konduktor (r>R) 

 

 

 

  

ϕ  𝐸𝐴 cos𝜃  
∑𝑞

𝜀 
 

𝐸𝐴  
∑𝑞

𝜀0
;𝐸  (

𝑞

𝐴
)             𝐸  

𝜎

𝜀0
 

𝐸𝐴  
∑𝑞

𝜀0
;𝐸  

𝑞

𝐴𝜀0
  

𝐸  𝑘
𝑞

𝑅 
 𝐸  𝑘

𝑞

𝑟 
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Keterangan : 

  Muatan listrik pada permukaan bola konduktor (C) 

  Medan listrik  N C   

  Jari  jari bola konduktor  m   

  Jarak muatan titik dari pusat bola  m   

3. Energi Potensial Listrik 

Gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji    dirumuskan 

sebagai beikut: 

𝐹   
 0 

  
  

Arah gaya F vertikal ke atas searah dengan arah pepindahn dr, 

karena muatan q dan     sejenis. Maka, usaha yang dilakukan 

oleh gaya Coulomb F untuk perpindahan dr searah dengan 

titik 1 ke titik 2 dapat dihitung dengan menggunakan integral. 

    ∫ 𝐹       
  

  

 

Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

Gambar 7. Muatan uji      

Berpindah dari posisi 1 ke 2 

Karena    , maka cos   , maka : 

 

 

 

 

Karena k,   , dan q tak bergantung pada variable integral r, maka : 

        (∫      
  

  
)  

       (
     

    
)
  

  
  

      (
   

  
)
  

  
      (

 

 
)
  

  
  

 

 

 

 

 

Gaya Coulomb termasuk gaya konsevatif, sehingga memenuhi : 

                    

𝑊   ∫ 𝐹 𝑑𝑟  
𝑟 

𝑟 

∫
𝑘𝑞 𝑞 
𝑟 

𝑑𝑟
𝑟 

𝑟 

 

𝑊    𝑘𝑞 𝑞 
 

𝑟 
 
 

𝑟 
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Keterangan : 

   Muatan uji  C   

  Muatan sumber  C   

   Jarak muatan uji pada titik   ke muatan sumber  m   

   Jarak muatan uji pada titik   ke muatan sumber  m   

4. Potensial Listrik 

Potensial listrik merupakan perubahan energi potensial per satuan muatan ketika 

sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Beda potensial listrik dapat 

dituliskan dengan persamaan berikut: 

 

   

 

  

            

 

  

Potensial listrik adalah besaran skalar. Jika terdapat potensial listrik yang 

ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber, maka resultan potensial listriknya 

dapat dirumuskan dengan persamaan berikut : 

       ±  ±   ±   ±⋯±    

 

  

Hubungan Potensial Listrik dan Medan Listrik 

a. Pada Konduktor Dua Keping Sejajar 

Konduktor dua keping sejajar adalah dua keping logam sejajar yang 

dihubungkan dengan sebuah baterai sehingga kedua keping mendapat muatan 

 𝐸𝑃   𝐸𝑃  𝐸𝑃  𝑘𝑞 𝑞  
 

𝑟 
 
 

𝑟 
  

 𝑉   
 𝐸𝑃  
𝑞 
′   𝑉   

𝑘𝑞0
′𝑞(

 

𝑟 
 

 

𝑟 
)

𝑞0
′   

𝑉  𝑉  
𝑘𝑞

𝑟 
 
𝑘𝑞

𝑟 
 𝑉  

𝑘𝑞

𝑟
 

𝑉  𝑘
𝑞 

𝑟 
± 𝑘

𝑞 

𝑟 
± 𝑘

𝑞 

𝑟 
±⋯± 𝑘

𝑞𝑛

𝑟𝑛
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sama tetapi berlawanan tanda. Medan listrik pada konduktor jenis ini disebut 

dengan medan listrik homogen. 

Pada muatan positif q bekerja gaya listrik F = 

qE yang arahnya ke kanan. Untuk 

memindahkan muatan positif q dari A ke B, 

diperlukan gaya F’ yang sama besar melawan 

gaya F. Usaha yang diperlukan untuk 

memindahkan muatan q dari A ke B, yakni : 

    𝐹   dengan 𝐹′  𝐹     

         

 
Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII 

Gambar 8. Dua keping sejajar yang terpisah pada jarak d diberi muatan sama 

yang berlawanan tanda oleh baterai dengan beda potensial V 

Maka, hubungan antara potensial listrik dan medan listrik, yakni sebagai berikut : 

                         

        

  
    
 

 

Keterangan :  

      eda potensial antara kedua kepin       

  Kuat medan listrik  omo en    m   

  Jarak antara kedua kepin   m   

b. Pada Konduktor Bola Berongga 

 

 

 

 

 

Sumber:buku fisika untuk SMA/MA kelas XII  

Gambar 9. Sebuah bola logam berongga dengan muatan q di permukaan dan  

jari-jari R . 
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Muatan pada bola logam berongga tersebar pada permukaannya, sebab di 

dalam bola tidak ada muatan. Potensial listrik pada bola logam berongga 

bermuatan, yakni sebagai berikut : 

 

Di dalam kulit bola                                   Di luar kulit bola (     

 

 

Contoh Soal 

Dua pelat sejajar masing-masing bermuatan positif dan negatif. Medan listrik di 

antara kedua pelat adalah 500 Volt/meter. Jarak antara kedua pelat adalah 2 cm. 

Tentukan perubahan energi potensial proton ketika bergerak dari pelat bermuatan 

positif ke pelat bermuatan negatif!  

 

 

 

 

Sumber:modul pembelajaran SMA 

Jawab:  

Dik: E        m 

    cm       m  

e             C  

Dit:  E    

Penye:  

Terlebih dahulu hitung beda potensial atau tegangan listrik: 

  E s                  

Perubahan energi potensial listrik: 

 E  q                                       J  

𝑉𝐷  𝑉𝐶  𝑘
𝑞

𝑅
 

 

 𝜋𝜀 

𝑞

𝑅
 𝑉𝐵  𝑘

𝑞

𝑟
 

 

 𝜋𝜀 

𝑞

𝑟
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Ketika berada di dekat pelat bermuatan positif, energi potensial listrik proton bernilai 

maksimum. Setelah tiba di dekat pelat bermuatan negatif, energi potensial listrik 

proton bernilai minimum. Jadi ketika bergerak dari pelat bermuatan positif ke pelat 

bermuatan negatif, energi potensial listrik proton berkurang. 

Hukum Kekekalan Energi Mekanik dalam Medan Listrik 

Seperti halnya gaya gravitasi dan gaya pegas, gaya Coulomb termasuk gaya 

konservatif. Di kelas XI telah Anda pelajari bahwa gerak benda yang disebabkan 

oleh gaya konservatif saja akan memenuhi hukum kekekalan energi mekanik.  

 

 

 

Sumber:Kanginan Marthen 

Gambar 10. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik 

statis yang termasuk medan konservatif 

Dengan demikian gerak elektron dipercepat ke kanan oleh gaya Coulomb saja 

(gambar 10) yang termasuk gaya konservatif akan memenuhi hikum kekekalan 

energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik di dalam daerah medan listrik 

ini berbunyi seperti : Energi mekanik sebuah partikel bermuatan listrik di titik apa 

saja dalam suatu ruang medan listrik statis (termasuk medan konservatif) adalah 

konstan. 

 

 

Energi potensial partikel bermuatan listrik q dalam beda potensial V dirumuskan 

oleh      , sedangkan energi kinetiknya dirumuskan oleh    
 

 
    

sehingga hukum kekekalan energi mekanik dalam ruang antara dua keping sejajar 

ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 

𝐸𝑀  𝐸𝑃  𝐸𝐾  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛 

𝐸𝑃𝐴  𝐸𝐾𝐴  𝐸𝑃𝐵  𝐸𝐾𝐵 

𝑞𝑉𝐴  
 

 
𝑚𝑣𝐴

  𝑞𝑉𝐵  
 

 
𝑚𝑣𝐵
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Keterangan : 

q  Muatan partikel  C   

m  Massa partikel  k    

   dan     otensial kepin    dan kepin         

v  dan v   otensial kepin    dan kepin     m s   

Contoh Soal 

Pada Gambar.10, misalkan elektron (            kg dan           

      C) dilepaskan dari keadaan diam di posisi A, berapa kecepatan elektron 

sesaat sebelum menumbuk keeping B. Di sini konduktor keping sejajar 

dihubungkan dengan baterai 1,8 Volt. 

Jawab: 

Elektron dilepaskan dalam keadaan diam di keeping A, berarti     . Elektron 

mula-mula diam di posisi A tepat di keeping negatif yang diambil sebagai acuan 

potensial (    ). Konduktor dihubungkan dengan baterai 1,8 V sehingga 

        . Dengan demikian kecepatan    menurut hukum kekekalan energi 

mekanik adalah sebagai berikut: 
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KAPASITOR DAN PENERAPAN LISTRIK STATIS DALAM KEHIDUPAN 

SEHARI-HARI 

1. Kapasitor  

 

 

  

Sumber:modul pembelajaran SMA 

Gambar 10. Kapasitor kertas, eektrolit dan variable 

Sebuah kapasitor terdiri atas dua keping konduktor bermuatan sama besar dan tak 

sejenis, yang ruang di antaranya diisi oleh dielektrik (penyekat), seperti kertas atau 

udara. Satuan Internasional dari kapasitansi (sebutan kemampuan kapasitor untuk 

menyimpan muatan listrik) adalah Farad (F). Kapasitor adalah tempat 

penyimpanan energi yang dapat menyimpan energi kurang dari 10 J. Kapasitor 

digunakan karena dapat dimuati dan melepas muatannya dengan sangat cepat. 

Beberapa aplikasi kapasitor, diantaranya adalah Blitz pada kamera. 

Secara matematis dapat ditulis : 

 

 

Keterangan : 

C  Kapasintasi kapasitor      

q  Muatan listrik  C   

   e an an listrik      

2. Kapasitas Kapasitor Keping Sejajar 

Kapasitor keping sejajar dihubungkan dengan baterai, dimana baterai memberikan 

muatan +q pada keping pertama, dan muatan -q pada keping kedua. Untuk 

menghitung kapasitas kapasitor, maka tentukan kuat medan listrik dalam ruang 

antara dua keping. 

 

  
 

 0
 dengan   

 

 
 

 

 

 

 

𝐶  
𝑞

𝑉
 

 𝑛𝐹      𝐹 

 𝑝𝐹       𝐹 

 𝜇𝐹      𝐹  
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Sumber:modul pembelajaran SMA 

Gambar 11. Kapasitor dua keping sejajar bermuatan sama dan tak 

sejenis, serta berjarak pisah d 

Dalam kapasitor dua keeping sejajar,      

 

 

  

Setelah mendapatkan nilai V, maka secara sistematis, kapasitas kapasitor keping 

sejajar dapat dirumuskan dengan persamaan : 

 

  

Jika terletak pada dielektik bukan udara, maka persamaannya yakni : 

  

 

 

 

Keterangan : 

   permitivitas relative  

   permitivitas ruan   ampa        N        

  Luas tiap kepin   m    

  Kapasitansi      

𝑉  𝐸𝑑   
𝑞

𝜀 𝐴
 𝑑 𝑉  

𝑞𝑑

𝜀 𝐴
 

𝐶  
𝑞

𝑉
 

𝐶  
𝑞

𝑞𝑑
𝜀 𝐴

 
𝐶  

𝜀 𝐴

𝑑
 

𝐶  
𝜀 𝜀𝑟𝐴

𝑑
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  Jarak pisa  antar kepin   m   

3. Analisis Rangkaian Kapasitor 

a. Susunan seri kapasitor 

 

 

 

 

Sumber:modul pembelajaran SMA 

Gambar 12. Rangkaian seri kapasitor 

Muatan pada tiap kapasitor adalah sama dan kapasitas ekivalen dapat dihitung 

dengan persamaan berikut : 

   
 

  
           

 

  
      

 

  
      

 

  
 

 

 

Pada susunan seri, muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor adalah sama 

(q = q1 = q2 = q3 = ...). Secara sistematis, Kapasitas Ekivalen, merupakan muatan 

kapasitor q dibagi dengan beda potensial V nya. 

    
 

 
 atau    

 

   
 

 (
 

   
)   (

 

  
 

 

  
)  

 

 

b. Susunan Paralel Kapasitor 

 

 

 

Sumber:modul pembelajaran fisika 

Gambar 13. Kapasitor yang disusun parallel 

𝑉  𝑉  𝑉  𝑉  𝑞  
 

𝐶 
 

 

𝐶 
  

 
 

𝐶𝑒𝑘
  

 

𝐶 
 

 

𝐶 
 

 

𝐶 
 ⋯ 
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Muatan total pada susunan paralel q kapasitor ekivalen adalah : 

                        

 

  

             ;            

Sejumlah partikel yang disusun paralel, maka : 

 

 

Beda potensial tiap kapasitor dalam susunan paralel adalah sama, yaitu sama 

dengan beda potensial kapasitor ekivalennya. Tetapi, muatan tiap kapasitor 

umumnya tidak sama. 

4. Energi Potensial Kapasitor 

Sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. 

Pada sebuah kapasitor dua keping sejajar yang tak bermuatan, beda potensialnya 

adalah nol, sehingga beda potensial rata-rata (V) selama proses pemindahan 

muatan (dari satu keping ke keping lainnya) ini adalah : 

 ̅  
   

 
 

  
 

 

 
     ̅  

 

  
 

 

 

 

 

Maka, persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor (energi potensial) adalah  

 

 

 

 

𝑞   𝐶  𝐶  𝑉 

𝐶  𝐶  𝐶  𝐶  ⋯ 

𝑞  𝐶𝑉 𝑊  𝑞�̅� 𝐶  
𝑞

𝑉
 

𝑊  
 

 
 
𝑞 

𝐶
 
 

 
𝑞𝑉  

 

 
𝐶𝑉  
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Keterangan : 

  Ener i yan  tersimpan dalam kapasitor  J    

  Kapasitas Kapasitor      

  Muatan yan  tersimpan dalam kapasitor  C   

   eda potensial antara kepin  kapasitor      

Contoh Soal 

Sebuah kapasitor 200 mF yang mula-mula tidak bermuatan di aliri arus 10 mA lama 

10 second. Maka berapakah beda potensial yang terjadi pada kapasitor! 

Jawab:  

Kapasitas kapasitor C = 200 mF = 0,2 F di aliri arus dengan l = 10 mA =0,01 A 

selama t = 10 second.  

Beda potensial yang terjadi adalah: 

  
 

 
 

   

 
 

          

    
        

5. Penerapan Listrik Statis 

Berikut ini adalah contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 

 Debu yang menempel pada layar televise 

Dalam kasus ini, menempelnya debu pada layar TV 

anda terjadi karena debu tersebut ditarik secara listrik. 

Sebuah layar TV secara konstan ditembaki oleh 

elektron-elektron yang dihasilkan oleh bedil elektron, 

sehingga layar TV akan bermuatan negatif. Muatan 

negatif inilah yang akan mengindukksi partikel debu 

dalam udara yang ada di depan kaca TV, sehingga 

akhirnya debu mendapat gaya tarikan, dan dapat 

menempel pada layar TV anda. 

Sumber:modul pembelajaran SMA 

Gambar 14. TV yang berdebu 

 Terjadinya Petir 

Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis, karena 

terjadi sebab adanya pepindahan elektron. Petir hanya muncul dengan 

waktu yang singkat, ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka 

petir akan hilang. Ketika langit kelebihan elektron, petir pun muncul 
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mengarah ke daerah yang memiliki elektron yang lebih sedikit. Karena 

elektron di langit yang sudah terlalu menumpuk, petir pun akan secara 

cepat menyambar benda-benda tinggi yang ada di bumi. 

 

 

 

 

 

 

Sumber:modul pembelajaran SMA 

Gambar 15. Petir 

 Printer Laser 

 

Printer laser biasanya digunakan di sekolah atau di kantor – kantor. Printer 

laser bekerja menggunakan muatan listrik statis. Pada saat drum yang 

bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak 

bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan 

negatif. Setelah melewati drum yang berputar kertas akan melewati fuser. 

Pada bagian fuser ini kertas akan mengalami pemanasan, yang 

menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Printer laser 

banyak dipilih untuk mencetak karena lebih cepat, lebih akurat, dan lebih 

ekonomis. 

 

 

 

 

  
Sumber:modul pembelajaran SMA 

Gambar 16. Printer Laser 
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A.3 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

  

 

 LEMBAR KERJA PROYEK (LKP) 

PESERTA DIDIK 

 

 

  

Mata Pelajaran :      Kelas/Semester :   

Nama Kelompok :                 Hari/Tanggal :  

Nama Anggota : 

1.                   4.  

2.                     5. 

3.                        6. 

 

Kegiatan 1 
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Berdasarkan gambar di atas, diskusikan bersama dengan teman kelompokmu 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di berikut ini! (Gunakan juga sumber-

sumber yang relevan sebagai referensi) 

1.  Apa yang terjadi ketika balon digosok dengan kain wol? 

 

 

 

 

 

2. Apakah menggosok dengan satu arah akan berbeda hasilnya dengan 

menggosok secara bolak-balik? 

  

Pertanyaan Essensial 



105 

 

 
 

 

 

 

 

A. J u d u l  P r o y e k 

 

M e n g e t a h u i   m a u a t a n   p a d a  b a l o n  

 

A. T u j u a n  

 

Peserta didik dapat mengetahui muatan pada balon ketika di gosok dengan kain 

wol. 

 

B. A l a t  d a n  B a h a n 

 

1. Kain Wol 2 buah 

2. Paku 1 buah 

3. Balon 2 buah 

 

C. L a n g k a h  K e r j a 

1. Tiuplah kedua balon yang sudah di sediakan 

2. Gantunglah balon pada paku seperti gambar di atas 

3. Gosoklah kedua balon tersebut dengan kain wol. 

4. Amatilah apa yang terjadi pada kedua balon tersebut. 

  

Mendesain Rencana Proyek 
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Isilah jadwal penyelesaian proyek berdasarkan kesepakatan dalam kelompok 

kalian! 

 

No. Hari/Tanggal Hari ke Kegiatan  

 

 

 

 

 

 Membeli dan 

mempersiapkan alat dan 

bahan   

 

 

 

 

 

 Merangkai alat dan bahan 

sesuai dengan petunjuk 

rangkaian yang telah 

disajikan 

 

 

 

 

 

 Mengamati hasil yang 

ditunjukkan oleh rangkaian 

yang telah dibuat, 

mengevaluasi dan menarik 

kesimpulan dari praktikum 

yang dilakukan. 

 

  

Menyusun Jadwal Kegiatan 
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Guru memeriksa keterlaksanaan proyek yang telah dikerjakan, peserta 

didik dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kelompok 

masing-masing dengan memperhatikan dan mencocokkan hal-hal berikut 

ini (memberikan tanda (√)) dengan kegiatan yang telah terlaksanakan 

secara jujur dan bertanggung jawab. 

 

No. Kategori 
Keterangan 

Ya  Tidak  

1. Pembagian tugas anggota kelompok   

2. Pembuatan jadwal penyelesaian proyek   

3. Perencanaan persiapan alat   

4. Pembuatan rencana presentasi   

5. Menyiapkan alat dan bahan   

6. Pengecekan kondisi ala   

7. Proyek terlaksana sesuai dengan jadwal   

8. 
Mengoperasikan alat ukur yang digunakan 

dengan baik dan benar 
  

 

 

 

 

M e n g u j i  p r o y e k  y a n g  s u d a h  d i l a k u k a n  s i s w a 

 

  

Memonitoring Aktivitas Siswa 

Menilai Keberhasilan Siswa 
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Setelah melakukan kegiatan di atas, silahkan kalian simpulkan produk yang kalian 

lakukan! 

Jawab: 

 

  

Evaluasi  
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 LEMBAR KERJA PROYEK (LKP) 

PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran :      Kelas/Semester :   

Nama Kelompok :                 Hari/Tanggal :  

Nama Anggota : 

4.                   4.  

5.                     5. 

6.                        6. 

 

Kegiatan 2 

Pertanyaan Essensial 
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Baca dan cermatilah wacana di bawah ini bersama dengan teman 

kelompokmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan wacana di atas, diskusikan bersama dengan teman 

kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di berikut ini! 

(Gunakan juga sumber-sumber yang relevan sebagai referensi) 

1. Menurut pendapatmu, apa inti dari permasalahan dari wacana di atas? 

 

2. Bagaimana proses terjadinya petir? 

 

 

3. Dari wacana di atas, jelaskan cara untuk mengatasi petir! 

 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut peringatan dini BMKG terkait cuaca 

ekstrem besok, Senin (20/6/2022). 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah 

merilis peringatan dini cuaca ekstrem di Indonesia. Diperkirakan, sejumlah 

wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga disertai angin 

kencang dan kilat/petir. Dikutip dari web.meteo.bmkg.go.id, Minggu 

(19/6/2022), terdapat Sirkulasi siklonik terpantau di Kalimantan Tengah 

bagian barat yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan 

angin (konvergensi) yang memanjang dari Laut Jawa hingga Selat Karimata 

bagian selatan. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Samudera 

Hindia barat daya Banten, dari Laut Banda hingga perairan Banggai, dari Laut 

Maluku bagian selatan hingga perairan Kep. Sangihe, dari Laut Arafuru 

hingga Laut Banda, dari Papua bagian utara hingga Papua Barat, di perairan 

utara Papua, dan di Papua bagian tengah. Kondisi tersebut mampu 

meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi 

siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. 

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Peringatan Dini 

BMKG Senin, 20 Juni 2022: Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Angin di 

21 Wilayah, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/19/peringatan-

dini-bmkg-senin-20-juni-2022-waspada-potensi-hujan-lebat-disertai-angin-di-

21-wilayah?page=all. 

https://www.tribunnews.com/tag/peringatan-dini
https://www.tribunnews.com/tag/bmkg
https://www.tribunnews.com/tag/peringatan-dini
https://www.tribunnews.com/tag/angin-kencang
https://www.tribunnews.com/tag/angin-kencang
https://www.tribunnews.com/
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/19/peringatan-dini-bmkg-senin-20-juni-2022-waspada-potensi-hujan-lebat-disertai-angin-di-21-wilayah?page=all
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/19/peringatan-dini-bmkg-senin-20-juni-2022-waspada-potensi-hujan-lebat-disertai-angin-di-21-wilayah?page=all
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/19/peringatan-dini-bmkg-senin-20-juni-2022-waspada-potensi-hujan-lebat-disertai-angin-di-21-wilayah?page=all
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A. J u d u l  P r o y e k 

 

M e m b u a t  E l e k t r o s k o p  S e d e r h a n a 

 

B. T u j u a n  

 

Peserta didik dapat mendeteksi adanya muatan menggunakan elektroskop 

sededehana 

 

C. A l a t  d a n  B a h a n 

4. Gunting  

5. Botol  Kaca  1 Buah 

6. Kawat tembaga 50 cm 

7. Kertas aluminium foil 3 cm 

8. Sedotan Plastik 

9. Penggaris Plastik 

10. Kain Wol 

11. Paku  

 

D. L a n g k a h  K e r j a 

1. Ambil tutup botol dan paku buatah lubang pada bagian atasnya. 

 

 

 

 

2. Buatlah dua daun elektroskop dari kertas aluminium foil seperti gambar di 

bawah. Pastikan bagian atas terdapat lubang yang cukup memuat kawat 

tembaga yang sudah disiapkan. 

 

Mendesain Rencana Proyek 
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3. Langkah selanjutnya adalah membuat kepala dan batang elektroskop dari 

kawat tembaga. Potong kawat tembaga secukupnya dan pada salah satu ujung 

kawat tembaga buatlah lingkaran sebagai kepala elektroskop seperti gambar 

berikut. 

 

 

 

4. Masukkan ujung kawat tembaga pada lubang tutup botol dan tempelkan 

sedotan plastik agar kawat tetap kokoh pada posisinya. 

5. Pasang dua daun elektroskop dengan cara mengaitkan kawat melalui lubang 

pada daun elektroskop seperti gambar di berikut: 

 

 

 

 

 

6. Masukkan daun elektroskop dan kawat dalam botol, lalu pasang tutup botol 

pada tempatnya seperti gambar. Selamat Ananda sudah berhasil membuat 

sebuah elektroskop 
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Isilah jadwal penyelesaian proyek berdasarkan kesepakatan dalam 

kelompok kalian! 

 

No. Hari/Tanggal Hari ke Kegiatan  

 

 

 

 

 

 Membeli dan 

mempersiapkan alat dan 

bahan   

 

 

 

 

 

 Merangkai alat dan bahan 

sesuai dengan petunjuk 

rangkaian yang telah 

disajikan 

 

 

 

 

 

 Mengamati hasil yang 

ditunjukkan oleh rangkaian 

yang telah dibuat, 

mengevaluasi dan menarik 

kesimpulan dari praktikum 

yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

Guru memeriksa keterlaksanaan proyek yang telah dikerjakan, peserta 

didik dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kelompok 

masing-masing dengan memperhatikan dan mencocokkan hal-hal berikut 

ini (memberikan tanda (√)) dengan kegiatan yang telah terlaksanakan 

secara jujur dan bertanggung jawab. 

 

No. Kategori 
Keterangan 

Ya  Tidak  

Menyusun Jadwal Kegiatan 

Memonitoring Aktivitas Siswa 
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1. Pembagian tugas anggota kelompok   

2. Pembuatan jadwal penyelesaian proyek   

3. Perencanaan persiapan alat   

4. Pembuatan rencana presentasi   

5. Menyiapkan alat dan bahan   

6. Pengecekan kondisi ala   

7. Proyek terlaksana sesuai dengan jadwal   

8. 
Mengoperasikan alat ukur yang digunakan 

dengan baik dan benar 
  

 

 

 

 

 

M e n g u j i  C a r a  K e r j a  E l e k t r o s k o p 

Untuk menguji apakah elektroskop yang Anda buat berhasil atau tidak, 

lakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Letakkan elektroskop buatanmu di atas meja.  

2. Dekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop. Amati apa yang terjadi 

pada daun elektroskop.  

3. Gosok penggaris plastik dengan kaos wol beberapa saat.  

4. Dekatkan penggaris plastik yang telah digosok pada kepala elektroskop. 

Amati apa yang terjadi pada daun elektroskop.  

5. Berilah tanda centang pada tabel berikut sesuai hasil pengamatan yang kamu 

lakukan. 

 

Mendekatkan penggaris plastik pada 

kepala elektroskop sebelum penggaris 

digosok dengan kain wol. 

Mendekatkan penggaris plastik pada 

kepala elektroskop setelah penggaris 

digosok dengan kain wol. 

 Daun elektroskop mengembang 

(saling menjauh) 
 Daun elektroskop mengembang 

(saling menjauh) 

 Daun elektroskop saling 

mendekat. Daun elektroskop 

saling mendekat.  

 Daun elektroskop saling 

mendekat. 

 Tidak terjadi apa-apa pada daun  Tidak terjadi apa-apa pada daun 

Menilai Keberhasilan Siswa 
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elektroskop elektroskop 

 Alasan:  Alasan:  

 

 

 

 

 

Setelah melakukan kegiatan di atas, silahkan kalian simpulkan produk yang kalian 

buat! 

Jawab: 

  

Evaluasi  
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 LEMBAR KERJA PROYEK (LKP) 

PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mata Pelajaran :      Kelas/Semester :   

Nama Kelompok :                 Hari/Tanggal :  

Nama Anggota : 

7.                   4.  

8.                     5. 

9.                        6. 

 

Kegiatan 3 
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Gambar 1. Rangkaian Seri dan Paralel   

Berdasarkan gambar rangkaian di atas, diskusikan bersama dengan 

teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di berikut 

ini! (Gunakan juga sumber-sumber yang relevan sebagai referensi) 

1. Dari kedua rangkaian diatas manakah yang lebih terang lampunya? 

 

2. Mengapa lampu tersebut menyala lebih terang? 

 

 

 

3. Jelaskan perbedaan dari rangkaian seri dan parallel? 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Essensial 
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B. J u d u l  P r o y e k 

 

Membuat  Rangkaian Hambatan Seri dan Paralel 

 

D. T u j u a n  

 

1. Peserta didik dapat merancang rangkaian seri dan paralel 

2. Peserta didik dapat mengetahui cara merangkai hambatan secara seri dan 

paralel 

 

E. A l a t  d a n  B a h a n 

 

12. L a m p u  3  B u a h 

13. K a b e l  s e c u k u p n y a 

14. S a k l a r  1  B u a h 

 

F. L a n g k a h  K e r j a 

1. Bacalah materi tentang rangkaian seri dan paralel 

2. Siapkanlah alat dan bahan yang sudah Anda  sedikan 

3. Rangakailah alat dan bahan sesuai gambar diatas 

  

Mendesain Rencana Proyek 
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Susunan jadwal penyelesaian proyek berdasarkan kesepakatan dalam kelompok 

kalian! 

 

No. Hari/Tanggal Hari ke Kegiatan  

 

 

 

 

 

 Membeli dan mempersiapkan 

alat dan bahan   

 

 

 

 

 

 Merangkai alat dan bahan 

sesuai dengan petunjuk 

rangkaian yang telah 

disajikan 

 

 

 

 

 

 Mengamati hasil yang 

ditunjukkan oleh rangkaian 

yang telah dibuat, 

mengevaluasi dan menarik 

kesimpulan dari praktikum 

yang dilakukan. 

 

 

 

 

Guru memeriksa keterlaksanaan proyek yang telah dikerjakan, peserta didik 

dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kelompok masing-masing 

dengan memperhatikan dan mencocokkan hal-hal berikut ini (memberikan 

tanda (√)) dengan kegiatan yang telah terlaksanakan secara jujur dan 

bertanggung jawab. 

 

No. Kategori 
Keterangan 

Ya  Tidak  

1. Pembagian tugas anggota kelompok   

Menyusun Jadwal Kegiatan 

Memonitoring Aktivitas Siswa 
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2. Pembuatan jadwal penyelesaian proyek   

3. Perencanaan persiapan alat   

4. Pembuatan rencana presentasi   

5. Menyiapkan alat dan bahan   

6. Pengecekan kondisi ala   

7. Proyek terlaksana sesuai dengan jadwal   

8. 
Mengoperasikan alat ukur yang digunakan 

dengan baik dan benar 
  

 

 

 

 

M e n g u j i  p r o y e k  y a n g  s u d a h  d i l a k u k a n  s i s w a 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan kegiatan di atas, silahkan kalian simpulkan produk yang kalian 

lakukan! 

Jawab: 

 

  

Menilai Keberhasilan Siswa 

Evaluasi  
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LAMPIRAN B 

INSTRUMEN TES 

B.1 KISI-KISI INTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

PESERTA DIDIK 

B.2 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

SEBELUM VALID 

B.3 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

SETELAH VALID 
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B.1 KISI-KISI INTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

KISI-KISI INTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

Nama  Sekolah :SMA Nasional Makassar 

Mata  Pelajaran :Fisika 

Kelas/Semester :XII/Ganjil 

Materi  Pokok :Listrik  Statis 

No. Soal Jawaban 

Indikator 

kemampuan 

berpikir kritis 

KKO 

kognitif Skor 

1.  Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

Kedua balon  tersebut digantung 

menggunakan  paku. Masing-masing 

dari balon tersebut digosokkan  

Ketika balon satu di gosokkan degan 

kain wol akan terjadi yang namanya 

perpindahan elektron begitupun 

dengan balon yang ke dua. Dimana, 

elektron dari kain wol akan berpindah 

ke balon dan kedua balon yang 

digosok tadi akan bermuatan negatif. 

Sehingga kedua balon tersebut jika 

didekatkan akan saling tarik menarik 

karena muatannya sejenis. Jadi, untuk 

balon yang digosok menggunakan 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

C4 5 
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menggunakan kain wol dengan arah 

bolak-balik. Apa yang terjadi antara 

kedua balon tersebut?  Bagaiman jika 

menggosoknya secara searah, apakah 

hasilnya akan sama? Berikan analisismu 

mengenai hal tersebut! 

kain wol dengan arah bolak-balik 

akan menghasilkan perpindahan 

elektron lebih banyak daripada 

digosok secara searah. 

 

2.  Apa yang terjadi jika penggaris plastik 

yang telah digosok dengan kain 

didekatkan dengan potongan-potongan 

kertas kecil? Berikan analisismu 

mengenai hal tersebut! 

Potongan-potongan tersebut akan 

tertarik dan menempel pada 

penggaris. Ketika penggaris 

digosokkan dengan kain menjadi 

bermuatan listrik karena elektron dari 

kain berpindah ke penggaris plastic, 

sehingga penggaris plastic tersebut 

menjadi bermuatan negatif. 

   

3.  Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

Ya, karena dalam ruang antar keping 

terdapat medan listrik serba sama E 

yang berarah ke kiri ( dari keping 

positif ke keping negatif ). Elektron 

(partikel bermuatan negatif) dengan 

muatan      tentu saja akan 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

C4 5 
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Misalkan dalam ruang antarkeping 

sejajar pada gambar di atas, dimana 

berawal dari posisi A pada keping kiri 

yang bermuatan negatif , Anda 

melepaskan sebuah elektron (partikel 

bermuatan negatif). Apakah elektron 

yang Anda lepasakn akan begerak? 

Jelaskan analisismu mengenai hal 

tersebut! 

 

mengalami gaya Coulomb 𝐹     

       yang berlawanan dengan 

arah geraknya. Tanda negatif 

menunjukan bahwa arah gaya 

coulomb adalah ke kanan. Gaya 

coulomb ke kanan akan mempercepat 

elektron yang semula diam di posisi A 

untuk bergerak ke kanan dengan suatu 

percepatan menuju ke keping positif. 

 

4.  Ketika kedua balon digosok dengan   

kain  wol  maka  muatannya akan saling 

tolak-menolak. Namun ketika jarak 

antar kedua balon diperbesar maka gaya 

tolak akan melemah. Hal itu karena 

adanya medan listrik. Berikan 

asumsimu, pada keadaan apa saja 

sebuah muatan listrik dikatakan tidak 

berada dalam medan listrik (sebutkan 

tiga keadaan)!  

Medan listrik adalah suatu daerah 

atau ruang di sekitar benda bermuatan 

listrik, dimana jika sebuah benda 

bermuatan listrik berada di dalam 

daerah atau ruang tersebut akan 

mendapat gaya listrik (gaya 

Coulomb). Jadi, sebuah muatan 

dikatakan tidak berada dalam medan 

listrik apabila: 

 Muatan tersebut dapat tertarik 

C4 5 
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 oleh muatan lain disekitarnya. 

 Muatan tersebut dapat 

terpental oleh muatan lain 

disekitarnya. 

 Muatan tersebut mendapatkan 

gaya listrik dari sekumpulan 

muatan lain disekitarnya 

 

5.  Pernahkan Anda  melihat petir? Petir 

biasanya terjadi ketika  akan turun  

hujan dan muncul hanya sesaat. Petir ini 

merupakan salah satu dari kejadian 

alam. Kalau Anda melihat  terjadinya  

petir maka Anda akan melihat petir  itu 

seperti percikan listrik dengan suara 

dentuman yang keras. Dari pernyataan  

tersebut, apakah petir itu bisa dikatakan 

sebagai listrik? Jiak iya, petir merupakn 

dalam listrik apa? Serta jelaskan 

bagaimana terjadinya petir? 

 

Iya. Petir merupakan salah satu 

contoh dari fenomena listrik statis, 

karena terjadi sebab adanya 

pepindahan elektron. Pada saat 

muatan listrik berkumpul didalam 

awan dan posisi awan semakin tinggi, 

muatan awan akan terlibat dalam 

turbulensi. Hal ini menyebabkan 

muatan listrik awan bergerak secara 

cepat dan terus menerus. Efek dari 

pergerakan ini akan menghasilkan 

pemisahan muatan positif dan negatif. 

Sehingga mengakibatkan bagian atas 

Menyimpulkan C5 5 
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awan akan mengumpulkan muatan 

positif, sedangakan muatan negatif 

akan terkumpul di bagian bawah 

awan. Muatan pada bagian bawah 

awan akan berikatan dengan muatan 

positif yang ada di bumi. Ketika petir 

menyambar, akan terjadi pertukaran 

muatan negatif dari awan dengan 

muatan positif dari bumi. Hal inilah 

kita melihat petir dan suara guruh.  

6.  Berdasarkan konsep atau teori medan 

listrik E yang berjarak r dari suatu 

muatan q diperoleh data sebagai berikut: 

apa yang dapat kalian simpulkan terkait 

dengan hubungan antara muatan (q) dan 

(r) terhadap kuat medan listrik (E)? 

Jarak ke 

suatu 

titik (m) 

Muatan Kuat 

medan 

listrik 

(N/C) 

R Q E 

R 2Q 2E 

2R Q 4E 

Semakin besar muatan dan semakin 

kecil jaraknya maka besar kuat medan 

listriknya akan semakin besar. 

Adapun secara matematis : 

     

  
 

  
  

 

 C5 5 
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1/4R 2Q 8E 

2R 2Q 1/4E 

4R 2Q 1/16E 
 

7.  Berdasarkan perhitungan diperoleh data 

sebagai berikut: Apa yang dapat Anda 

simpulkan terkait dengan  hubungan 

antara jarak (r) dan besar muatan (q) 

terhadap gaya Coulomb (F)? 

Jarak 

kedua 

muatan 

(m) 

Muatan 

1 (C) 

Muatan 

2 (C) 

Gaya 

kedua 

muatan 

(N) 

R Q Q F 

R Q 2Q 2F 

R 2Q Q 2F 

2R Q Q 1/4F 

1/2R 2Q 2Q 16F 

2R 2Q 2Q F 
 

Semakin besar jaraknya maka gaya 

yang terjadi akan semakin kecil 

berbanding dengan kuadrat jaraknya. 

Secara matematis : 

𝐹     

𝐹     

𝐹 
 

  
  

 

 C5 5 

8.  Pada hari minggu Mida mengajak Eka 

untuk menonton film kartun di 

rumahnya. Ketika Mida ingin 

Debu yang menempel pada 

permukaan vertical layar televisi 

terjadi karena  dipengaruhi oleh listrik 

Memberikan 

penjelasan 

lanjut 

C4 5 
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menyalakan televisi tiba-tiba dia melihat 

ada debu  sangat banyak di permukaan 

vertikal  layar  televisinya. Akan tetapi 

Mida tidak memperdulikan hal  itu dan 

tetap melanjutkan nonton bersama Eka. 

Jadi, menurut Anda mengapa debu bisa 

menempel pada layar vertical televisi? 

Padahal, secara umum  kita hanya 

melihat debu  menempel pada 

permukaan  secara horizontal saja.  

Apakah ada yang mempengaruhi hal 

tersebut sehingga debu tersebut bisa 

menempel dibagian vertical televisi?  

. Sebuah layar TV secara konstan 

ditembaki oleh elektron-elektron yang 

dihasilkan oleh bedil elektron, 

sehingga layar TV akan bermuatan 

negatif. Muatan  negatif inilah yang 

akan menginduksi partikel debu 

dalam  udara yang ada di depan kaca 

TV, sehingga akhirnya debu 

mendapat gaya tarikan, dan dapat 

menempel pada layar TV anda. 

Adapun listrik yang bekerja  dalam  

hal  ini yaitu listrik statis. 

 

9.  Elektroskop merupakan alat yang 

digunakan untuk mendeteksi muatan 

listrik. Elektroskop itu sendiri terdiri 

dari dua bagian penting yaitu  kepala 

(atas) yang terbuat dari metal dan dua 

daun kaki (bawah) yang biasanya 

terbuat dari emas. Apa yang terjadi jika 

elektroskop dalam keadaan  netral 

Muatan negatif dari benda akan tolak 

menolak dengan muatan negatif pada 

kepala elektroskop, sehingga muatan 

negatif di kepala elektroskop bergerak 

menjauh ke bawah atau ke daun kaki 

elektroskop. Karena daun kaki 

elektroskop kelebihan elektron, maka 

kedua daun kaki pada elektroskop 

 C5 5 
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didekatkan dengan benda yang 

bermuatan negatif? (gambarkan) 

akan terbuka ke kiri dan ke kanan 

atau jaraknya semakin jauh. 

 

 

 

 

10.  Apa yang terjadi jika sisir plastic 

digosokkan pada rambut yang kering 

kemudian didekatkan pada sobekan 

kertas kecil? Bagaimana jika rambut 

yang digunakan berminak? Berikan 

analisismu mengenai hal tersebut? 

Sobekan kertas kecil akan tertarik dan 

menempel pada sisir. Ketika sisir 

plastik digosokkan pada rambut 

kering menjadi bermuatan listrik 

karena elektron dari rambut pindah ke 

sisir platik sehingga sisir plastik 

kelebihan elektron. Akhirnya 

bermuatan negatif. Sedangkan sisir 

plastik yang digosokkan pada rambut 

yang berminyak tidak akan menarik 

dan menempel  sobekan kertas. 

Karena air mempunyai sifat 

konduktor yang kurang baik dan 

energi yang ditimbulkan akibat 

 C4  
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gosokkan antara rambut basah dan 

sisir plastik akan diserap oleh air 

tersebut. 

11.  Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Pada gambar diatas terdapat empat buah 

benda yang bermuatan . benda A 

menolak benda B, sedangkan benda B 

akan menarik benda C, dan  benda C 

akan menolak benda D. jika benda A 

bermuatan positif (+) maka  muatan apa 

yang terdapat pada benda D ? 

 

 Yaitu bermuatan negatif, karena 

benda A bermuatan positif maka 

benda B bermuatan positif pula 

sehingga saling tolak menolak, benda 

B bermuatan positif akan saling tarik 

menarik dengan benda C karena 

benda C bermuatan negatif, benda C 

yang bermuatan negatif  akan 

menolak benda D karena benda D 

muatannya negatif. Sehingga benda D 

bernilai negatif 

Mengatur 

strategi dan 

taktik 

C4 5 

12.  Perhatikan gambar kapasitor rangkaian 

seri berikut! 

 

 

 

 

Setelah ujung A dan B dilepas dari 

Dik:    3   𝐹 

       𝐹  

       𝐹  

 Dit:   ? 

Penyelesaian: 

Kapasitor dirangkai seri: 

 
 

    
 

 

  
 

 

  
 

 

  
  

 C4 5 

3 𝜇𝐹   𝜇𝐹   𝜇𝐹 

𝐶  𝐶  𝐶  
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sumber tegangan yang beda 

potensialnya 6 V maka besar muatan 

pada kapasitor    adalah …. 

 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
  

 
  

 
    𝐹  

              

      𝐹 

Jadi, besar muatan pada 

   adalah     𝐹. 

13.  Dua buah kapasitor dirangkai secara 

paralel dan masing-masing mempunyai 

kapasitas    𝐹 dan    𝐹. Tentukan 

besar kapasitor penggantinya …. 

 

Dik:       𝐹  

      𝐹  

 Dit:     ? 

Penyelesaian: 

               

   𝐹  

 

C4 5 

 

  



132 
 

 
 

B.2 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

SEBELUM VALID 

SOAL TEST 

PETUNJUK  SOAL : 

1) Bacalah do’a sebelum mengerjakan soal 

2) Tuliskan nama dan kelas pada lembar jawaban 

3) Silahkan kerjakan soal dengan pengetahuan yang pernah kalian ketahui 

tentang listrik statis ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : 

Kelas  : 
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1. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

Kedua balon  tersebut digantung menggunakan  paku. Masing-masing dari balon 

tersebut digosokkan  menggunakan kain wol dengan arah bolak-balik. Apa yang 

terjadi antara kedua balon tersebut?  Bagaiman jika menggosoknya secara searah, 

apakah hasilnya akan sama? Berikan analisismu mengenai hal tersebut! 

2. Ketika kedua balon digosok dengan   kain  wol  maka  muatannya akan saling 

tolak-menolak. Namun ketika jarak antar kedua balon diperbesar maka gaya 

tolak akan melemah. Hal itu karena adanya medan listrik. Berikan asumsimu, 

pada keadaan apa saja sebuah muatan listrik dikatakan tidak berada dalam medan 

listrik (sebutkan tiga keadaan)!  

3. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Misalkan dalam ruang antarkeping sejajar pada gambar di atas, dimana berawal 

dari posisi A pada keping kiri yang bermuatan negatif , Anda melepaskan sebuah 

elektron (partikel bermuatan negatif). Apakah elektron yang Anda lepasakn akan 

begerak? Jelaskan analisismu mengenai hal tersebut! 
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4. Pernahkan Anda  melihat petir? Petir biasanya terjadi ketika  akan turun  hujan 

dan muncul hanya sesaat. Petir ini merupakan salah satu dari kejadian alam. 

Kalau Anda melihat  terjadinya  petir maka Anda akan melihat petir  itu seperti 

percikan listrik dengan suara dentuman yang keras. Dari pernyataan  tersebut, 

apakah petir itu bisa dikatakan sebagai listrik? Jiak iya, petir merupakn dalam 

listrik apa? Serta jelaskan bagaimana terjadinya petir? 

5. Berdasarkan perhitungan diperoleh data sebagai berikut: Apa yang dapat Anda 

simpulkan terkait dengan  hubungan antara jarak (r) dan besar muatan (q) 

terhadap gaya Coulomb (F)? 

Jarak 

kedua 

muatan 

(m) 

Muatan 

1 (C) 

Muatan 

2 (C) 

Gaya 

kedua 

muatan 

(N) 

R Q Q F 

R Q 2Q 2F 

R 2Q Q 2F 

2R Q Q 1/4F 

1/2R 2Q 2Q 16F 

2R 2Q 2Q F 

 

6. Pada hari minggu Mida mengajak Eka untuk menonton film kartun di rumahnya. 

Ketika Mida ingin menyalakan televisi tiba-tiba dia melihat ada debu  sangat 

banyak di permukaan vertikal  layar  televisinya. Akan tetapi Mida tidak 

memperdulikan hal  itu dan tetap melanjutkan nonton bersama Eka. Jadi, 

menurut Anda mengapa debu bisa menempel pada layar vertical televisi? 

Padahal, secara umum  kita hanya melihat debu  menempel pada permukaan  

secara horizontal saja.  Apakah ada yang mempengaruhi hal tersebut sehingga 

debu tersebut bisa menempel dibagian vertical televisi?  

7. Elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan listrik. 

Elektroskop itu sendiri terdiri dari dua bagian penting yaitu  kepala (atas) yang 
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terbuat dari metal dan dua daun kaki (bawah) yang biasanya terbuat dari emas. 

Apa yang terjadi jika elektroskop dalam keadaan  netral didekatkan dengan 

benda yang bermuatan negatif? (gambarkan) 

8. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Pada gambar diatas terdapat empat buah benda yang bermuatan . benda A 

menolak benda B, sedangkan benda B akan menarik benda C, dan  benda C akan 

menolak benda D. jika benda A bermuatan positif (+) maka  muatan apa yang 

terdapat pada benda D ? 

9. Perhatikan gambar kapasitor rangkaian seri berikut! 

 

 

Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya 6 V 

maka besar muatan pada kapasitor    adalah …. 

10. Dua buah kapasitor dirangkai secara paralel dan masing-masing mempunyai 

kapasitas    𝐹 dan    𝐹. Tentukan besar kapasitor penggantinya …. 

11. Apa yang terjadi jika penggaris plastik yang telah digosok dengan kain 

didekatkan dengan potongan-potongan kertas kecil? Berikan analisismu 

mengenai hal tersebut! 

12. Apa yang terjadi jika sisir plastic digosokkan pada rambut yang kering kemudian 

didekatkan pada sobekan kertas kecil? Bagaimana jika rambut yang digunakan 

berminak? Berikan analisismu mengenai hal tersebut? 

13. Berdasarkan konsep atau teori medan listrik E yang berjarak r dari suatu muatan 

q diperoleh data sebagai berikut: apa yang dapat kalian simpulkan terkait dengan 

hubungan antara muatan (q) dan (r) terhadap kuat medan listrik (E)? 

 

Jarak ke suatu titik 

(m) 

Muatan Kuat medan listrik (N/C) 

3 𝜇𝐹   𝜇𝐹   𝜇𝐹 

𝐶  𝐶  𝐶  
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R Q E 

R 2Q 2E 

2R Q 4E 

1/4R 2Q 8E 

2R 2Q 1/4E 

4R 2Q 1/16E 
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B.3 SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

SETELAH VALID 

SOAL TEST 

PETUNJUK  SOAL : 

1) Bacalah do’a sebelum mengerjakan soal 

2) Tuliskan nama dan kelas pada lembar jawaban 

3) Silahkan kerjakan soal dengan pengetahuan yang pernah kalian ketahui 

tentang listrik statis ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nama  : 

Kelas  : 
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1. Perhatikan gambar berikut ini! 

 

 

 

 

 

Kedua balon  tersebut digantung menggunakan  paku. Masing-masing dari balon 

tersebut digosokkan  menggunakan kain wol dengan arah bolak-balik. Apa yang 

terjadi antara kedua balon tersebut?  Bagaiman jika menggosoknya secara searah, 

apakah hasilnya akan sama? Berikan analisismu mengenai hal tersebut! 

2. Apa yang terjadi jika penggaris plastik yang telah digosok dengan kain 

didekatkan dengan potongan-potongan kertas kecil? Berikan analisismu 

mengenai hal tersebut! 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Misalkan dalam ruang antarkeping sejajar pada gambar di atas, dimana berawal 

dari posisi A pada keping kiri yang bermuatan negatif , Anda melepaskan sebuah 

elektron (partikel bermuatan negatif). Apakah elektron yang Anda lepasakn akan 

begerak? Jelaskan analisismu mengenai hal tersebut! 

4. Pernahkan Anda  melihat petir? Petir biasanya terjadi ketika  akan turun  hujan 

dan muncul hanya sesaat. Petir ini merupakan salah satu dari kejadian alam. 

Kalau Anda melihat  terjadinya  petir maka Anda akan melihat petir  itu seperti 
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percikan listrik dengan suara dentuman yang keras. Dari pernyataan  tersebut, 

apakah petir itu bisa dikatakan sebagai listrik? Jiak iya, petir merupakn dalam 

listrik apa? Serta jelaskan bagaimana terjadinya petir? 

5. Pada hari minggu Mida mengajak Eka untuk menonton film kartun di rumahnya. 

Ketika Mida ingin menyalakan televisi tiba-tiba dia melihat ada debu  sangat 

banyak di permukaan vertikal  layar  televisinya. Akan tetapi Mida tidak 

memperdulikan hal  itu dan tetap melanjutkan nonton bersama Eka. Jadi, 

menurut Anda mengapa debu bisa menempel pada layar vertical televisi? 

Padahal, secara umum  kita hanya melihat debu  menempel pada permukaan  

secara horizontal saja.  Apakah ada yang mempengaruhi hal tersebut sehingga 

debu tersebut bisa menempel dibagian vertical televisi?  

6. Elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan listrik. 

Elektroskop itu sendiri terdiri dari dua bagian penting yaitu  kepala (atas) yang 

terbuat dari metal dan dua daun kaki (bawah) yang biasanya terbuat dari emas. 

Apa yang terjadi jika elektroskop dalam keadaan  netral didekatkan dengan 

benda yang bermuatan negatif? (gambarkan) 

7. Apa yang terjadi jika sisir plastic digosokkan pada rambut yang kering kemudian 

didekatkan pada sobekan kertas kecil? Bagaimana jika rambut yang digunakan 

berminak? Berikan analisismu mengenai hal tersebut? 

8. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Pada gambar diatas terdapat empat buah benda yang bermuatan . benda A 

menolak benda B, sedangkan benda B akan menarik benda C, dan  benda C akan 

menolak benda D. jika benda A bermuatan positif (+) maka  muatan apa yang 

terdapat pada benda D ? 

9. Perhatikan gambar kapasitor rangkaian seri berikut! 

 

3 𝜇𝐹   𝜇𝐹   𝜇𝐹 

𝐶  𝐶  𝐶  
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Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya 6 V 

maka besar muatan pada kapasitor    adalah …. 

10. Dua buah kapasitor dirangkai secara paralel dan masing-masing mempunyai 

kapasitas    𝐹 dan    𝐹. Tentukan besar kapasitor penggantinya …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

ANALISIS PERANGKAT DAN INSTRUMEN 

TES PENELITIAN 
C.1 HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS (UJI GREGORY) 

C.2 UJI VALIDITAS ITEM SOAL 

C.3 ANALISIS UJI RELIABILITAS 

C.4 HASIL VALIDASI 
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C.1 HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS (UJI GREGORY) 

C.1.1 Analisis  Validasi  RPP 

Tabel  C.1.1  Hasil  Penilaian  RPP  oleh  Validator 

No Aspek yang Dinilai 
Validator  

Ket. 
I II 

1. Format     

 1. Kejelasan pembagian materi pembelajaran, langkah-

langkah pembelajaran dan alokasi waktu 

4 4 D 

2. Pengaturan ruang/tata letak 4 3 D 

3. Jenis dan ukuran huruf sesuai 4 4 D 

2. Bahan 

1. Kebenaran tata bahasa 

 

4 

 

4 

 

D 

2. Kesederhanaan struktur kalimat 4 4 D 

3. Kejelasan petunjuk atau arahan 4 4 D 

4. Bersifat komunikatif  4 4 D 

3. Isi  

1. Kejelasan kompotensi yang harus dicapai 

 

4 

 

4 

 

D 

2. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan jelas dan 

operasional 

3 4 D 

3. Kejelasan materi yang akan disampaikan 4 3 D 

4. Kejelasan skenario pembelajaran 4 4 D 

5. Kesesuaian instrument penilaian yang digunakan 

dengan kompotensi yang ingin diukur 

4 3 D 

6. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan  4 4 D 

 

  
 

       
 

  
 3

       3
 

  
 3

 3
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Karena  nilai          maka  penilaian  intrumen  dinyatakan  layak  untuk  

digunakan  dalam  sebuah  penelitian. 

C.1.2 Analisis  Validasi  Lembar  Kerja  Peserta  Didik  (LKPD) 

Tabel  C.1.2  Hasil  Penilaian  Lembar  Kerja  Peserta  Didik  (LKPD) 

No Aspek yang Dinilai 
Validator 

Ket. 
I II 

1. Format  

1. Kejelasan pembagian materi pembelajaran 

 

4 

 

4 

 

D 

2. Sistem penomoran jelas 4 4 D 

3. Jenis dan ukuran huruf sesuai 4 4 D 

4. Kesesuaian tata letak gambar, grafik maupun tabel 4 4 D 

5. Teks dan ilustrasi seimbang 4 4 D 

2. Isi  

1. Kesesuaian dengan RPP dan buku ajar 

 

4 

 

4 

 

D 

 2. Isi Lembar Kerja Peserta Didik  mudah dipahami 

dan konstektual 

4 3 D 

3. Aktivitas siswa dirumuskan dengan jelas dan 

operasional 

4 4 D 

4. Kesesuaian isi materi dan tugas-tugas dengan 

alokasi waktu yang ada 

4 4 D 

3. Bahasa 

1. Bahasa dan istilah yang digunakan dalam Lembar 

Kerja Peserta Didik mudah dipahami 

 

4 

 

3 

 

D 

2. Bahasa yang digunakan benar sesuai EYD dan 

menggunakan arahan/petunjuk yang jelas sehingga 

tidak menimbulkan penafsiran ganda  

4 4 D 

4. Manfaat/Kegunaan Lembar Kerja Peserta Didik 

1. Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai 

bahan ajar bagi guru  

 

4 

 

4 

 

D 

2. Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai 4 4 D 
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pedoman belajar bagi peserta didik 

 

  
 

       
 

  
 3

       3
 

  
 3

 3
   

 Karena  nilai          maka  penilaian  intrumen  dinyatakan  layak  digunakan  

dalam  sebuah  penelitian 

C.1.3 Analisis  Validasi  Bahan  Ajar   

Tabel  C.1.3  Hasil  Penilaian  Bahan  Ajar 

No Aspek yang Dinilai 
Validator Ket. 

 I II 

1. Format  

1. Sistem penomoran jelas  

 

3 

 

4 

 

D 

2. Pembagian materi jelas 3 4 D 

3. Pengaturan rungan (tata letak) 3 3 D 

4. Teks dan ilustrasi seimbang 4 4 D 

5. Jenis dan ukuran huruf sesuai 4 4 D 

6. Memiliki daya tarik 4 3 D 

2. 

 

Isi 

1. Kebenaran konsep atau materi  

 

4 

 

4 

 

D 

2. Sesuai dengan kurikulum  4 4 D 

3. Dukungan ilustrasi untuk memperjelas konsep 4 3 D 

4. Memberi rangsangan secara visual 4 4 D 

5. Mudah dipahami 4 4 D 

6. Kontektual, artinya ilustrasi atau gambar yang 

dimuat berdasarkan konteks 

daerah/tempat/lingkungan peserta didik dan sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mereka  

4 4 D 

3. Bahasa dan Tulisan     
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1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

4 4 D 

2. Menggunakan tulisan dan tanda baca sesuai dengan 

EYD 

4 3 D 

3. Menggunakan istilah-istilah secara tepat dan mudah 

dipahami  

4 4 D 

4. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan sturktur 

kalimat yang sederhana, sesuai dengan taraf berpikir 

dan kemampuan membaca dan usia peserta didik  

4 3 D 

5. Menggunakan arahan dan petunjuk yang jelas, 

sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda 

4 4 D 

4. Manfaat/ Kegunaan  

1. Dapat mengubah kebiasaan pembelajaran yang tidak 

terarah menjadi terarah dengan jelas  

 

4 

 

4 

 

D 

2. Dapat digunakan sebagai pegangan guru dan peserta 

didik dalam pembelajaran 

4 4 D 

 

  
 

       
 

  
  

        
 

  
  

  
   

 

Karena  nilai          maka  penilaian  intrumen  dinyatakan  layak  digunakan  

dalam  sebuah  penelitian 

C.1.4 Analisis  Validitas  Instrumen  Kemampuan  Berpikir  Kritis 

Tabel  C.1.4  Hasil  Penilaian  Tes  Instrumen  Kemampuan  Berpikir  Kritis 

No. 
Bidang 

Telaah 
Kriteria 

Validator 
Ket. 

I II 

1 SOAL 
1. Soal-soal sesuai dengan 

indikator 

3 4 D 
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2. Soal-soal sesuai dengan aspek 

yang di ukur 

3 3 D 

3. Batasan pertanyaan dirumuskan 

dengan jelas 

4 4 D 

4. Mencakup materi pelajaran 

secara representatif 

4 4 D 

2 KONTRUKSI 

1. Kalimat soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

4 4 D 

2. Rumusan pertanyaan 

menggunakan kalimat soal atau 

perintah yang jelas 

4 4 D 

3. Panjang rumusan pilihan 

jawaban relatif sama 

4 3 D 

3 BAHASA 

1. Menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang benar 

4 4 D 

2. Menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah 

dimengerti 

4 4 D 

3. Menggunakan istilah (kata-kata) 

yang dikenal peserta didik 

4 3 D 

 

  
 

       
 

  
  

        
 

  
  

  
   

Karena  nilai          maka  penilaian  intrumen  dinyatakan  layak  digunakan  

dalam  sebuah  penelitian 
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C.2 UJI VALIDITAS ITEM SOAL 

C.2.1 Hasil Analisis Validitas Item Soal 

Hasil  analisis  validitas  butir  soal  tes  kemampuan  berpikir  kritis menggunakan program SPSS 21 dapat  

dilihat  pada  tebel  sebagai  berikut: 

Tabel  C.2.1  Hasil  Analisis  Validitas  Soal  Uji  Coba  Kemampuan  Berpikir  Kritis 

Correlations 

 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 Jumlah 

R01 

Pearson 

Correlation 

1 .563
**
 -.238 .580

**
 .456

*
 .155 .152 .679

**
 -.068 .174 .384 .325 -.487

*
 .632

**
 

Sig. (2-tailed)  .010 .312 .007 .043 .513 .523 .001 .776 .463 .094 .162 .029 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R02 

Pearson 

Correlation 

.563
**
 1 -.348 .274 .268 .165 .014 .541

*
 .229 .095 .658

**
 .286 -.405 .596

**
 

Sig. (2-tailed) .010  .133 .243 .253 .488 .954 .014 .332 .690 .002 .221 .077 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R03 

Pearson 

Correlation 

-.238 -.348 1 -.312 -.184 -.296 .159 -.174 -.178 .000 -.155 .000 .000 -.218 

Sig. (2-tailed) .312 .133  .181 .438 .205 .503 .464 .453 1.000 .514 1.000 1.000 .356 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R04 

Pearson 

Correlation 

.580
**
 .274 -.312 1 .241 .194 .037 .350 -.072 .484

*
 .203 .080 -.097 .539

*
 

Sig. (2-tailed) .007 .243 .181  .306 .412 .876 .131 .762 .031 .390 .738 .683 .014 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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R05 

Pearson 

Correlation 

.456
*
 .268 -.184 .241 1 .533

*
 .234 .179 .183 .268 .388 .271 -.042 .645

**
 

Sig. (2-tailed) .043 .253 .438 .306  .015 .321 .450 .440 .252 .091 .247 .861 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R06 

Pearson 

Correlation 

.155 .165 -.296 .194 .533
*
 1 .377 .299 .148 .216 .174 .093 .219 .576

**
 

Sig. (2-tailed) .513 .488 .205 .412 .015  .101 .201 .535 .360 .462 .698 .354 .008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R07 

Pearson 

Correlation 

.152 .014 .159 .037 .234 .377 1 .290 .425 .145 .099 .316 -.045 .527
*
 

Sig. (2-tailed) .523 .954 .503 .876 .321 .101  .214 .062 .541 .679 .174 .850 .017 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R08 

Pearson 

Correlation 

.679
**
 .541

*
 -.174 .350 .179 .299 .290 1 .019 -.032 .367 .306 -.286 .594

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .014 .464 .131 .450 .201 .214  .938 .894 .112 .189 .221 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R09 

Pearson 

Correlation 

-.068 .229 -.178 -.072 .183 .148 .425 .019 1 .065 .099 -.091 .162 .319 

Sig. (2-tailed) .776 .332 .453 .762 .440 .535 .062 .938  .786 .677 .703 .496 .170 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R10 

Pearson 

Correlation 

.174 .095 .000 .484
*
 .268 .216 .145 -.032 .065 1 .340 .104 .104 .542

*
 

Sig. (2-tailed) .463 .690 1.000 .031 .252 .360 .541 .894 .786  .143 .664 .664 .013 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R11 

Pearson 

Correlation 

.384 .658
**
 -.155 .203 .388 .174 .099 .367 .099 .340 1 .625

**
 -.564

**
 .671

**
 

Sig. (2-tailed) .094 .002 .514 .390 .091 .462 .679 .112 .677 .143  .003 .010 .001 
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R12 

Pearson 

Correlation 

.325 .286 .000 .080 .271 .093 .316 .306 -.091 .104 .625
**
 1 -.532

*
 .516

*
 

Sig. (2-tailed) .162 .221 1.000 .738 .247 .698 .174 .189 .703 .664 .003  .016 .020 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

R13 

Pearson 

Correlation 

-.487
*
 -.405 .000 -.097 -.042 .219 -.045 -.286 .162 .104 -.564

**
 -.532

*
 1 -.212 

Sig. (2-tailed) .029 .077 1.000 .683 .861 .354 .850 .221 .496 .664 .010 .016  .369 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Jumla

h 

Pearson 

Correlation 

.632
**
 .596

**
 -.218 .539

*
 .645

**
 .576

**
 .527

*
 .594

**
 .319 .542

*
 .671

**
 .516

*
 -.212 1 

Sig. (2-tailed) .003 .006 .356 .014 .002 .008 .017 .006 .170 .013 .001 .020 .369  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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C.3 ANALISIS UJI RELIABILITAS 

Tabel C.3.1  Hasil Nilai Analisis Realibilitas Menggunakan SPSS 21 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.784 10 

 

C.4 HASIL VALIDASI 

Hasil validasi RPP, Bahan Ajar, LKPD dan Tes kemampuan berpikir kritis 

Validator I 
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157 
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Validator II 
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164 

 

 
 

 

 

  



165 

 

 
 

 

 

 

  



166 

 

 
 

 

  



167 

 

 
 

 

  



168 

 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN D 

ANALISIS DATA 

D.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF PRETEST 

D.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF POSTTEST 

D.3 UJI N-GAIN 

D.3 ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL PRETEST DAN PSTTEST 
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D.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF PRETEST 

D.1.1 Data Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pretest pada Kelas Eksperimen 

Tabel D.1.1 Hasil Pretest Kelas XII IPA 2 (Eksperimen) Menggunakan SPSS 21 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest kls Eks 20 22 46 30.80 6.598 

Valid N (listwise) 20     

 

D.1.2 Data Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pretest pada Kelas Kontrol 

Tabel D.1.2 Hasil Pretest Kelas XII IPA 1 (Kontrol) Menggunak an SPSS 21 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest Kls Kon 20 16 36 28.50 5.306 

Valid N (listwise) 20     

D.1.3 Kategorisasi Data Pretest untuk Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Tabel D.1.3 Kategori Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Eksperimen dan 

Kontrol (Pretest) 

No. Interval Kategori 
f % 

Eks Kon Eks Kon 

1 85-100 Sangat Tinggi 0 0 0 0 

2 65-80 Tinggi 0 0 0 0 

3 45-60 Sedang 2 0 10 0 

4 25-40 Rendah 18 17 90 85 

5 0-20 Sangat Rendah 0 3 0 15 

 Total  20 20 100 100 
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D.1.4  Data Hasil Pretest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator  

a. Data Hasil Pretest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Eksperimen (IPA 2) 

Tabel D.1.4 Hasil Pretest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Eksperimen (IPA 2) 

Responde

n 

Indikator 

Jumlah 
Memberikan 

Penjelasan 

Sederhana 

Membangun 

Keterampila

n Dasar 

menyimpulka

n 

Memberikan Penjelasan 

Lebih Lanjut 

Mengatur Strategi 

dan Taktik 

S1 3 4 0 2 2 3 5 0 5 5 29 

S2 4 2 2 2 2 3 3 0 0 0 18 

S3 2 0 1 2 2 1 3 0 3 3 17 

S4 4 2 2 2 2 3 3 0 4 1 23 

S5 3 3 2 1 2 0 3 0 0 1 15 

S6 3 3 2 3 2 2 3 0 3 3 24 

S7 4 2 1 2 0 3 0 3 0 3 18 

S8 4 3 2 3 2 0 0 0 3 0 17 

S9 3 0 0 3 0 0 1 2 0 2 11 

S10 4 2 0 0 2 0 0 0 3 1 12 

S11 4 0 1 1 3 3 3 0 0 3 18 

S12 3 1 0 1 1 3 5 1 0 0 15 

S13 4 2 0 2 0 0 0 3 5 3 19 

S14 1 0 2 1 2 0 5 0 5 5 21 

S15 4 0 0 2 0 5 1 0 3 4 19 

S16 3 5 0 2 2 0 0 3 5 0 20 

S17 4 3 0 2 0 1 3 0 0 5 18 

S18 3 5 1 3 2 3 4 3 5 5 34 
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S19 3 5 2 2 2 3 3 0 4 3 27 

S20 4 0 0 0 1 2 2 3 4 2 18 

Jumlah 67 42 18 36 29 35 47 18 52 49 
 

Skor 

Rata2 
3,35 2,10 1,45 1,80 1,45 1,75 2,35 0,90 2,60 2,45 

 Skor ideal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

% 54,0 29,0 36,0 37,0 39,0 

 

b. Data Hasil Pretest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Kontrol (IPA 1) 

Tabel D.1.5 Hasil Pretest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Kontrol (IPA 1) 

Responden 

Indikator 

Jumlah 
Memberikan 

Penjelasan 

Sederhana 

Membangun 

Keterampilan 

Dasar 

Menyimpulkan 

Memberikan 

Penjelasan Lebih 

Lanjut 

Mengatur Strategi dan 

Taktik 

S1 3 0 3 0 1 1 0 0 2 2 12 

S2 3 0 2 0 3 0 2 3 2 1 16 

S3 2 1 2 3 0 0 2 2 3 0 15 

S4 4 2 0 2 1 5 2 0 0 0 16 

S5 3 0 0 3 5 0 0 0 3 0 14 

S6 2 1 2 1 3 0 0 0 3 2 14 

S7 2 0 0 1 0 0 2 4 3 3 15 

S8 4 2 3 0 1 0 4 0 2 2 18 

S9 4 2 1 2 1 4 2 3 0 2 21 

S10 4 1 0 2 0 3 1 0 0 3 14 

S11 3 2 0 2 1 0 1 5 4 0 18 

S12 4 0 0 0 1 0 2 3 4 0 14 

S13 2 2 2 3 3 1 1 0 0 0 14 
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S14 4 2 0 3 2 2 0 0 0 0 13 

S15 2 2 0 2 2 3 0 2 5 0 18 

S16 3 1 2 2 0 2 0 3 0 0 13 

S17 4 2 1 2 4 0 4 2 1 3 23 

S18 4 1 2 2 2 1 0 5 5 4 26 

S19 2 2 1 0 2 0 3 0 1 1 12 

S20 3 0 0 2 3 2 3 0 3 3 19 

Jumlah 62 23 21 32 35 24 29 32 41 26 
 

Skor Rata-

rata 
3,10 1,15 1,05 1,60 1,75 1,20 1,45 1,60 2,05 1,30 

Skor Ideal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

% 43 21 32 29 33 
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D.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF POSTTEST 

D.2.1 Data Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pretest pada Kelas Eksperimen 

Tabel D.2.1 Hasil Posttest Kelas XII IPA 2 (Eksperimen) Menggunakan SPSS 21 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

posttestklseksperimen 20 56 88 71.00 9.979 

Valid N (listwise) 20     

 

D.2.2 Data Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pretest pada Kelas Kontrol 

Tabel D.2.2 Hasil Posttest Kelas XII IPA 1 (Kontrol) Menggunakan SPSS 21 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

posttestklskontrol 20 28 60 48.30 8.927 

Valid N (listwise) 20     

 

D.2.3 Kategorisasi Data Pretest untuk Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Tabel D.2.3 Kategori Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Eksperimen dan 

Kontrol (Pretest) 

No. Interval Kategori 
f % 

Eks Kon Eks Kon 

1 81-100 Sangat Tinggi 4 0 20 0 

2 61-80 Tinggi 12 0 60 0 

3 41-60 Sedang 4 15 20 75 

4 21-40 Rendah 0 5 0 25 

5 0-20 Sangat Rendah 0 0 0 0 

 Total  20 20 100 100 
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D.2.2  Data Hasil Posttest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator  

a. Data Hasil Posttest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Eksperimen (IPA 2) 

Tabel D.2.6 Hasil Posttest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Eksperimen (IPA 2) 

Responde

n 

Indikator 

Jumlah 
Memberikan 

Penjelasan 

Sederhana 

Membangun 

Keterampila

n Dasar 

Menyimpulka

n 

Memberikan Penjelasan 

Lebih Lanjut 

Mengatur Strategi dan 

Taktik 

S1 5 5 5 1 4 5 5 5 3 5 43 

S2 4 5 3 3 5 4 5 5 3 0 37 

S3 5 1 5 5 3 5 3 3 3 0 33 

S4 5 3 0 5 5 3 3 5 4 5 38 

S5 5 0 5 0 3 5 5 5 0 3 31 

S6 4 5 5 3 5 1 5 3 5 5 41 

S7 1 3 5 3 1 2 3 3 1 4 26 

S8 5 5 5 1 3 5 1 5 5 5 40 

S9 3 5 2 5 0 3 3 5 3 5 34 

S10 3 0 5 5 3 5 0 5 4 5 35 

S11 4 0 1 0 5 5 1 5 5 5 31 

S12 5 5 5 1 5 3 3 1 5 0 33 

S13 0 5 3 3 4 3 0 0 5 5 28 

S14 3 5 3 0 5 3 2 5 5 5 36 

S15 2 3 5 1 3 1 3 1 3 5 27 

S16 4 0 0 5 0 5 0 0 5 0 19 

S17 4 5 3 5 4 4 1 0 0 0 26 

S18 4 5 1 5 5 5 3 2 5 5 40 

S19 3 5 5 3 3 3 3 1 4 5 35 
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S20 4 3 3 5 0 3 3 1 0 0 22 

Jumlah 73 68 69 59 66 73 52 60 68 67 

 

Skor 

Rata2 
3,65 3,40 3,45 2,95 3,30 3,65 2,60 3,00 3,40 3,35 

Skor Ideal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

% 71 69 59 64 65 

 

b. Data Hasil Posttest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Kontrol (IPA 1) 

 

Tabel D.2.7 Hasil Posttest Kemampuan Berpikir Kritis setiap Indikator pada Kelas Kontrol (IPA 1) 

Responde

n 

Indikator 

Jumlah 
Memberikan 

Penjelasan 

Sederhana 

Membangun 

Keterampila

n Dasar 

Menyimpulka

n  

Memberikan Penjelasan 

Lebih Lanjut 

Membangun Strategi 

dan Taktik 

S1 3 3 5 1 2 3 3 0 5 2 27 

S2 4 1 5 1 3 4 3 0 2 3 26 

S3 3 2 3 1 2 3 3 0 5 3 25 

S4 5 5 0 2 2 2 3 5 5 5 34 

S5 3 2 5 2 2 2 2 0 1 2 21 

S6 2 3 0 3 2 4 3 4 2 3 26 

S7 3 2 5 2 3 2 1 5 2 3 28 

S8 3 3 3 2 2 3 3 5 5 1 30 

S9 3 2 5 3 2 5 1 5 3 3 32 

S10 3 2 2 2 2 4 1 3 3 3 25 

S11 5 1 5 1 5 4 1 5 2 0 29 

S12 3 3 3 5 2 4 2 5 3 3 33 

S13 4 3 5 2 2 3 2 1 0 5 27 
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S14 2 2 1 1 1 4 1 2 1 3 18 

S15 4 2 3 2 1 5 1 5 3 5 31 

S16 3 2 2 2 1 4 1 2 3 1 21 

S17 3 3 2 3 2 4 1 5 2 3 28 

S18 3 3 1 5 2 2 1 1 5 0 23 

S19 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 23 

S20 3 2 5 1 2 5 2 2 0 3 25 

Jumlah 65 49 64 43 42 68 37 57 54 53 

 

Skor 

Rata2 
3,25 2,45 3,20 2,15 2,10 3,40 1,85 2,85 2,70 2,65 

Skor Ideal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

% 57 64 43 49 55 

 

D.3 UJI N-GAIN 

Tabel D.3.8 Hasil Analisis Nilai Uji N-gain 

Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

NGain_Score eksperimen 

Mean .5773 .03421 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound .5057  

Upper Bound .6489  

5% Trimmed Mean .5800  

Median .5620  

Variance .023  

Std. Deviation .15301  

Minimum .31  

Maximum .79  

Range .48  
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Interquartile Range .26  
Skewness -.056 .512 

Kurtosis -1.146 .992 

kontrol 

Mean .2767 .02572 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound .2228  

Upper Bound .3305  

5% Trimmed Mean .2825  

Median .3043  

Variance .013  

Std. Deviation .11503  

Minimum .00  

Maximum .45  

Range .45  

Interquartile Range .11  
Skewness -.914 .512 

Kurtosis .497 .992 
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D.3 ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL PRETEST DAN POSTTEST 

D.3.1 Uji Normalitas 

Tabel D.3.1 Uji Normalitas Menggunakan SPSS 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretestklseksperimen .167 20 .148 .916 20 .083 

Pretestklskontrol .211 20 .020 .910 20 .062 

posttestklseksperimen .118 20 .200
*
 .954 20 .439 

posttestklskontrol .148 20 .200
*
 .923 20 .114 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

D.3.2 Uji Homogenitas 

Tabel D.3.2 Uji Homogenitas Pretest Menggunakan SPSS 

Test of Homogeneity of Variances 

Kemampuan Berpikir Kritis   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.981 1 38 .328 

 

Tabel D.3.3 Uji Homogenitas Posttest Menggunakan SPSS 

Test of Homogeneity of Variances 

pretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.808 1 38 .374 
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D.3.3 Uji Uji Hipotesis 

Tabel D.3.4 Hasil Uji Independent Sampel T Test 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Equal variances 

assumed 

.216 .645 6.313 38 .000 14.500 2.297 9.850 19.150 

Equal variances not 

assumed 

  6.313 37.51

9 

.000 14.500 2.297 9.848 19.152 
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LAMPIRAN E 

E.1 DAFTAR HADIR PESERTA 

DIDIK 

E.2 DOKUMENTASI 

E.3 PERSURATAN 
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E.1 DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

Nama Sekolah   : SMA Nasional Makassar  

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi    : Listrik Statis 

Kelas/Semester  : XI IPA 2/Ganjil 

Tahun Ajaran   : 2021/2022 

Tabel E.1.1 Daftar Hadir Peserta Didik Kelas XII IPA 2 (Eksperimen) 

No. Nama 
Peremuan Ke- (Agustus-September) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Gisyar Sigit Otman 

R.Z 
     A   

2 Achmad Raihan   A      

3 Muh. Ali Imran         

4 
Muh. Farid 

Kurniawan 
 A       

5 
Alikha Dewi 

Achmadi 
        

6 Adinda Nur Halisa         

7 Putri Angraeni Irwan         

8 Adinda         

9 
Arvinda Ayu 

Wardhani. B 
        

10 
Nanda Sasmitha 

Larongge 
 A       

11 Ayu Andira         

12 Dwi Putri Alwiya. M         

13 Muh. Jibran Fais         

14 Muh. Amri         

15 
Naysila Nabila 

Ababil. R 
        

16 Azka Machbubi         

17 Muh. Fuad Naufal. A         

18 
Deswita Khoirunnisa 

Rasyid 
        

19 Tiara Aurelia Putri         
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20 Ayu Andira         

 

Tabel E.1.2 Daftar Hadir Peserta Didik Kelas XII IPA 1 (Kontrol) 

No. Nama 
Peremuan Ke- (Agustus-September) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Putri Dwy Aulya. B         

2 Jeni Adelia Putri         

3 Adinda Resky.F         

4 Azzahra Putri   A      

5 Sri Endang Pertiwi         

6 
Hisyam Abdul 

Rahman 
        

7 Aidil Fadli. J         

8 Reskita Zalzabila         

9 Nabila         

10 Nur Wahyuni. W      A   

11 Marsya         

12 Indryani Eka Putri         

13 Deden. M         

14 
Muh. Rafi Bintang. 

B 
        

15 Satrio  A       

16 Rezky Ihya. S         

17 Aurelia Ananda Usti         

18 Deswita Adira. M         

19 Muh. Farhan         

20 
Nayla Kania 

Khaerunnisa 
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E.2 DOKUMENTASI 

E.2.1 Dokumentasi Penelitian Kelas Eksperimen 
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E.2.2 Dokumentasi Penelitian Kelas Kontrol 
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E.3 PERSURATAN 

E.3.1 SURAT PERSETUJUAN JUDUL 
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E.3.2 SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN PEMBIMBING 
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E.3.3 BERITA  ACARA UJIAN PROPOSAL 
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E.3.4 LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL 
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E.3.5 SURAT KETERANGAN VALIDASI INSTRUMEN 
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E.3.6 SURAT PENGANTAR PENELITIAN 
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E.3.7 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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E.3.8  SURAT IZIN PENELITIAN 
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E.3.9  SURAT IZIN PENELITIAN SEKOLAH 

 

  



194 

 

 
 

E.3.10 KONTROL PELAKSANAAN PENELITIAN  
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E.3.11 KARTU KONTROL SKRIPSI 
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LAMPIRAN F 

HASIL TURNITIN 

F.1 HASIL TURNITIN BAB I 

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 TURNITIN BAB V 
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