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ABSTRAK  

PENGEMBANGAN PENDETEKSI DINI BAHAYA BANJIR SEBAGAI ALAT 

PERAGA PEMBELAJARAN FISIKA PADA MATERI 

LISTRIK DINAMIS 

Oleh 

Retno Widiyanto 

1311090137 

Latar belakang pengembangan alat peraga pendeteksi banjir ini adalah 

masih kurangnya penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran guru. 

Selain itu kurangnya inovasi dan kreatifitas guru menjadikan proses 

pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah. Kegiatan seperti ini jika 

dilakukan berulang-ulang dapat menimbulkan kejenuhan peserta didik. 

Berdasarkan hal di atas, peneliti mengambil judul “Pengembangan 

Pendeteksi Dini Bahaya Banjir Sebagai Alat Peraga Pembelajaran Fisika 

Pada Materi Listrik Dinamis”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan alat peraga pendeteksi banjir dan mengetahui kelayakan alat 

peraga pembelajaran ini.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) yang dilakukan di tiga sekolah. Prosedur 

pengembangan mengikuti prosedur Borg dan Gall yang dapat dilakukan 

dengan lebih sederhana dengan melibatkan 10 langkah utama yaitu : yang 

meliputi 1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain produk, 4) 

Validasi desain, 5) Perbaikan desain, 6) Uji coba produk, 7) Revisi produk, 8) 

Uji pelaksanaan lapangan, 9) Penyempurnaan produk akhir, 10) Dimensi dan 

implementasi. Penelitian dibatasi pada tujuh tahapan yaitu 1) Potensi dan 

masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi desain, 5) 

Permenarikan desain, 6) Uji coba produk, 7) Revisi produk. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket.  

Berdasarkan hasil analisis data setelah produk divalidasi oleh validator, 

produk akhir yang dihasilkan telah memenuhi kriteria layak dengan skor rata-

rata dari ahli media sebesar 91%, ahli materi sebesar 96,03%, hasil 

kemenarikan peserta didik sebesar 88,42% untuk uji coba kelompok kecil dan 

84,7% untuk uji coba lapangan, dan tanggapan guru sebesar 87,92%. Alat 

peraga sudah layak digunakan sebagai alat peraga pembelajaran fisika. 
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MOTTO 

  ٨َوإِلَٰى َرب َِك فَٱۡرَغب   ٧فَإِذَا فََرۡغَت فَٱنَصۡب   ٦إِنَّ َمَع ٱۡلعُۡسِر يُۡسٗرا  ٥فَإِنَّ َمَع ٱۡلعُۡسِر يُۡسًرا 

Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.” 
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BA B 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Berdasarkan undang-

undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

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

mulia, sehat, berilmu, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.1 

Pengertian kurikulum menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua 

dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang 

                                                           
1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang  Standar  Nasional Pendidikan pasal 3, h. 4, 

http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf (diakses 3 Oktober 2016). 



digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan 

mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.2 Meskipun, 

kurikulum  2013 sudah banyak diterapkan diberbagai sekolah, namun belum 

sepenuhnya dapat diterapkan bahkan masih banyak yang menggunakan 

kurikulum lama, yang hakikatnya masih menggunakan metode ceramah. Seorang 

pendidik seharusnya mempunyai media yang menarik untuk meningkatkan minat 

belajar peserta didik. Peserta didik akan lebih semangat dan mudah memahami 

sesuatu jika yang dipelajari menggunakan media, karena dapat melihat secara 

langsung kejadian yang sebenarnya dan ini akan sangat mendukung materi yang 

disampaikan. 

Hubungan antara keislaman dengan ilmu pengetahuan sebenarnya saling 

berkaitan. Banyak ayat Al-Qur’an yang membahas tentang pentingnya 

pendidikan. Salah satu ayat Al-Qur’an yang membahas tentang pentingnya 

pendidikan serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat 

tinggi dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11, yaitu:  

َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذينَ  ُ لَُكۡمۖۡ َوإِذَا قِيَل ٱنُشُزواْ يَٰ ِلِس فَٱۡفَسُحواْ يَۡفَسحِ ٱَّللَّ اْ إِذَا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحواْ فِي ٱۡلَمَجٰ ُ  َءاَمنُوَٰٓ  يَۡرفَعِ ٱَّللَّ
فَٱنُشُزواْ

ُ بَِما تَۡعَملُوَن َخبِ  ت ٖۚ َوٱَّللَّ   ١١يٞر ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم دََرَجٰ

 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

                                                           
 2 Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 

Aliyah Kejuruan, h. 4, http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud70-2013KD-

StrukturKurikulum-SMK-MAK.pdf (diakses 5 Oktober 2016). 

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud70-2013KD-StrukturKurikulum-SMK-MAK.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud70-2013KD-StrukturKurikulum-SMK-MAK.pdf


orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.( QS. al-Mujadilah : 11).3 

 

Paradigma baru dalam pembelajaran IPA terutama fisika adalah pembelajaran 

dimana siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika 

secara verbalitas, pengenalan rumus-rumus dan pengenalan istilah-istilah melalui 

latihan verbal, namun hendaknya pembelajaran sains lebih banyak memberikan 

pengalaman belajar melalui proses penemuan serta melatih siswa untuk dapat 

menerapkan pengetahuannya dalam kehidupannya sehari-hari.4   

Pencapaian standar kompetensi dari berbagai konsep fisika yang tercantum 

dalam kurikulum pembelalajaran fisika yaitu siswa mampu mengaplikasikan 

konsep-konsep fisika dalam persoalan sehari-hari, baik untuk penyelesaian 

berbagai masalah maupun memahami berbagai produk teknologi, nampaknya 

sulit terwujud selama siswa tidak memiliki pemahaman konsep yang mantap dan 

melekat kuat di benaknya. Pembelajaran fisika yang dilakukan secara tradisional 

dengan ciri utama; tidak menekankan pada penanaman konsep terlebih dahulu di 

awal pembelajaran, kurangnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran, proses pembelajaran terpusat pada guru, siswa menerima pelajaran 

secara pasif, dan interaksi antara siswa dengan guru dan dengan sesamanya dalam 

                                                           
3 Suja’i Sarifandi, “Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Hadis Nabi,” Jurnal Ushuluddin Vol. Xxi 

No. 1, Januari 2014, h.1, http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/viewFile/727/678 

(diakses 2 Oktober 2016).  
4  Muhammad Azhari Hasbi dkk., “Pengembangan Alat Peraga Listrik Dinamis (Apld) 

Berbasis Inkuiri Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa,” Jurnal Penelitian 
Pendidikan IPA (JPPIPA), Vol 1 No 1, Januari 2015,hal 2, 
http://download.portalgaruda.org/article.php (diakses 25 Oktober 2016). 

http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/viewFile/727/678
http://download.portalgaruda.org/article.php


proses belajar mengajar sangat jarang terjadi, dipandang kurang mendukung 

terhadap pencapian kompetensi tersebut.5 

Sebagai ilmu yang bersifat empirik penanaman konsep-konsep sains dapat 

dilakukan dengan menggunakan media sebagai sarana memahami konsep-konsep 

fisika. Penggunaan media sebagai sarana belajar  memungkinkan siswa untuk 

melakukan penyelidikan melalui kerja ilmiah (doing science) sehingga dapat 

menemukan konsep-konsep sains sekaligus dapat mengembangkan sikap kritis 

siswa. Kerja ilmiah (doing science) secara umum mencakup lima langkah antara 

lain: (1) mengamati gejala yang ada (eksplorasi pustaka); (2) mengajukan 

pertanyaan mengapa gejala itu terjadi (merumuskan masalah); (3) membuat 

hipotesis untuk menjawab persoalan yang diajukan atau menjelaskan alasannya; 

(4) merencanakan suatu eksperimen dan melakukan eksperimen untuk menguji 

hipotesis (5) menarik kesimpulan apakah hipotesis benar atau tidak berdasarkan 

eksperimen yang dilakukan.6 

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah inovasi dalam pembelajaran 

fisika terutama dalam penggunaan alat peraga pembelajaran sebagai sarana 

belajar. Alat peraga pembelajaran yang perlu dikembangkan adalah alat peraga 

yang memungkinkan siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari 

melalui proses penemuan. Untuk menunjang penggunaan alat peraga 

                                                           
       5 A. Suhandi, Dkk., “Efektivitas Penggunaan Media Simulasi Virtual Pada Pendekatan 

Pembelajaran Konseptual Interaktif Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Meminimalkan 

Miskonsepsi,”  Jurnal Pengajaran MIPA, Vol. 12 No. 2, Desember 2008, hal.1, 

http://journal.fpmipa.upi.edu/index.php/jpmipa/article/viewFile/317/228 (diakses 15 Oktober 2016). 

       6  Muhammad Azhari Hasbi, dkk.. Op Cit., h.2. 

http://journal.fpmipa.upi.edu/index.php/jpmipa/article/viewFile/317/228


pembelajaran yang dimaksud perlu diadakan pengembangan pada alat-alat 

praktikum. Untuk itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan pada alat 

peraga pembelajaran untuk menunjang sarana belajar khususnya fisika. 

Mengingat luasnya konsep-konsep fisika yang akan dikuasai siswa, maka 

penelitian ini difokuskan pada konsep listrik dinamis berupa pendeteksi dini 

bahaya banjir.  

Listrik dinamis merupakan salah satu konsep fisika yang penting dikuasai oleh 

peserta didik. Hal ini disebabkan karena konsep ini menjadi dasar untuk beberapa 

konsep lain seperti kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan arus bolak-balik 

yang akan dipelajari oleh siswa pada tingkat lanjutan. Konsep listrik dinamis juga 

dapat menjadi bekal pengetahuan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari 

terutama yang berkaitan dengan penggunaan peralatan yang menggunakan energi 

listrik.7  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan membagikan kuisioner 

kepada pendidik maupun kepada peserta didik dibeberapa sekolah yaitu di SMPN 

3 Bandar Lampung , SMP N 1 Gadingrejo dan SMP N 3 Gadingrejo diketahui 

masalah yang sering dihadapi peserta didik di kelas salah satunya adalah 

kurangnya memahami hal-hal penting dari materi yang disajikan pendidik. Selain 

itu kurangnya inovasi dan kreatifitas guru untuk mengembangkan  alat peraga 

sebagai media pembelajaran masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari hasil 

analisis kebutuhan yang telah dilakukan dengan menggunakan angket atau 

                                                           
      7 Ibid, h.3. 



kuisioner yang telah dibagikan kepada peserta didik dan pendidik. Dari hasil 

analisis kebutuhan tersebut juga didapatkan hasil bahwa pendidik perlu 

menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu sistem pembelajaran untuk mempermudah menyampaikan 

materi fisika yang dapat membatu memahami konsep yang abstrak dan 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari yaitu dengan menggunakan 

alat peraga pembelajaran yang menarik. 

Pelaksanaan pembelajaran fisika yang aktif dan kreatif dapat diwujudkan 

dengan pengembangan alat peraga fisika dengan menggunakan alat pendeteksi 

dini bahaya banjir, sehingga peserta didik terlatih cara berfikir dan aktif dalam 

pembelajaran fisika. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk melakukan penelitian 

dengan tema “Pengembangan Pendeteksi Dini Bahaya Banjir Sebagai Alat 

Peraga Pembelajaran Fisika Pada Materi Listrik Dinamis”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi 

masalah identifikasi masalahnya seperti berikut: 

1. Masih banyaknya guru yang menggunakan metode ceramah dalam proses 

pembelajaran. 

2. Kurangnya inovasi dan kreatifitas guru untuk mengembangkan alat peraga 

pembelajaran. 

3. Belum maksimal penggunaan alat peraga sebagai media belajar. 



4. Salah satu alat peraga pembelajaran yang bisa menjelaskan materi listrik 

dinamis yaitu pendeteksi dini bahaya banjir. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis memberikan batasan masalah 

yaitu: 

1. Pengembangan pendeteksi dini bahaya banjir sebagai alat peraga 

pembelajaran fisika. 

2. Pendeteksi dini bahaya banjir dibatasi untuk menjelaskan beberapa 

materi listrik dinamis. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan pendeteksi dini bahaya banjir sebagai alat 

peraga pembelajaran fisika?  

2. Apakah alat peraga pendeteksi dini bahaya banjir layak digunakan 

dalam pembelajaran ? 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 



Secara teoritis alat deteksi dini bahaya banjir ini dapat menjelaskan  

fenomena fisika terutama tentang listrik dinamis. Materi listrik dinamis yang 

dapat dijelaskan dalam dalam alat peraga ini antara lain yaitu: arus listrik, 

rangkaian listrik terbuka dan tertutup, rangkaian seri dan paralel,   hukum 

Ohm,  mengukur hambatan listrik, bahan konduktor dan  isolator serta hukum 

I Kirchhoff pada rangkaian bercabang.   

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peserta didik 

 Sebagai alat peraga untuk mempermudah proses pembelajaran.  

b) Bagi guru 

Alat peraga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. 

c) Bagi peneliti 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam membuat alat peraga 

pendeteksi dini bahaya banjir yang tepat pada saat kegiatan belajar 

mengajar. 

d) Bagi sekolah,  

Dengan adanya alat pendeteksi dini bahaya banjir sebagai alat peraga 

pembelajaran dapat menambah kualitas pembelajaran di sekolah.  

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pengembangan Model 

 

  Desain model dalam penelitian ini  menggunakan model penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.8  Tujuan utama dari penelitian 

dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk 

mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-

sekolah.9 Pada penelitian ini peneliti mengembangkan alat peraga pembelajaran 

fisika pendeteksi dini bahaya banjir pokok bahasan listrik dinamis pada peserta 

didik kelas IX. 

  Langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan meliputi: (1) potensi 

dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi desain; (5) 

perbaikan desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba pemakaian; 

(9) revisi produk tahap akhir; (10) produksi masal.10 Siklus penelitian dan 

pengembangan ini dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut: 

                                                           
8 Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 297. 
9 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif Edisi Revisi, ( Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2013), h. 263. 

 
10 Ibid, h. 271. 



 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 

(R&D).11 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan  model Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiono. Dalam penelitian dan pengembangan yang telah 

ditunjukan pada siklus gambar 2.1  dibutuhkan sepuluh langkah pengembangan 

untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga 

pendidikan. Tetapi, peneliti membatasi langkah-langkah penelitian 

pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan 

mengingat waktu yang tersedia dan kesempatan yang terbatas. Prosedur yang 

dilakukan peneliti seperti pada gambar bagan 2.2 berikut: 

 

 

 

 

                                                           
11 Sugiono, Op, Cit.,  h. 298. 
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Gambar 2.2 Langkah-langkah penelitian dan Pengembangan  

Pada gambar di atas adalah langkah-langkah yang digunakan pada 

penelitian dan pengembangan ini. Penelitian dan pengembangan ini sesuai 

dengan penelitian dan pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang 

menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan uji coba 

di lapangan untuk menguji keefektifan dan kebermanfaatan suatu produk.  

Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah alat peraga pembelajaran 

fisika SMP pokok bahasan listrik dinamis. Instrumen yang dikembangkan 

mencakup angket ahli media, angket ahli materi, angket respon guru, dan angket 

Pengumpulan data dengan melakukan 

pengkajian terhadap materi dan perangkat 

alat perga yang akan dikembangkan 

Observasi kebutuhan 

kepada guru dan peserta 

didik 
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respon peserta didik. Adapun  penjelasan dari tujuh langkah penelitian dan 

pengembangan yang peneliti lakukan yaitu: 

1. Potensi dan Masalah 

Analisis kebutuhan  dengan observasi awal dalam kegiatan pembelajaran 

dilakukan di SMP N 3 Bandar Lampung, SMP N 1 Gadingrejo dan SMP N 3 

Gadingrejo berupa wawancara dan membagikan kuisioner kepada pendidik 

dan peserta didik. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan setelah ditemukan potensi dan masalah 

pada tahap sebelumnya. Pengumpulan data penting untuk mengetahui 

kebutuhan dari pemakai terhadap produk yang ingin dikembangkan melalui 

penelitian dan pengembangan.12 Sehingga perlu dilakukan pengumpulan data 

dengan melakukan pengkajian terhadap materi. Pada pengkajian materi 

ditentukan materi yang akan disampaikan pada peserta didik, perangkat alat 

peraga dan penggunaannya. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

materi listrik dinamis kelas IX.  

3. Desain Produk 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah 

membuat desain dari produk yang akan dikembangkan. Produk yang akan 

dikembangkan yaitu alat peraga pembelajaran pendeteksi dini bahaya banjir. 

Mendesain dilakukan dengan hati-hati dan fokus yang tinggi, sehingga 

                                                           
12 Emizar, Op,Cit., h. 272.  



produk yang dihasilkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pendidik dan 

peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  

4. Validasi Desain 

Langkah selanjutnya setelah produk awal selesai adalah validasi desain. 

Validasi desain merupakan proses penilaian rancangan produk yang 

dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran rasional, tanpa 

uji coba lapangan.13  

 

5. Perbaikan Desain 

Setelah validasi produk selesai dilakukan dapat diketahui kekurangan 

alat peraga pembelajaran. Kekurangan alat peraga pembelajaran tersebut 

kemudian diperbaiki desain yang dianggap masih kurang oleh validator 

desain. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan setelah revisi dari desain produk. Uji coba 

produk di maksudkan untuk mengumpulkan informasi apakah alat peraga 

pembelajaran yang digunakan  dalam menyampaikan materi listrik dinamis 

ini lebih efektif, efisiensi dan  daya tarik dari produk yang dihasilkan lebih 

menarik dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik sebelumnya. Untuk uji produk pengembangan dilakukan dalam 

dua  tahap yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. 

                                                           
13 Ibid, h. 273.  



7. Revisi Produk 

Setelah produk diujicoba kelompok kecil dan uji coba lapangan, maka 

dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut 

kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. 

 

B. Acuan Teoritik 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian  Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak 

dari “medium” yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna 

umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari 

sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada 

dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang 

digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan 

kombinasi antara perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat keras (alat 

belajar).14 

Definisi lain medium adalah sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, 

rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan 

                                                           
14 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi,”Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia,” Vol. VIII. No. 2, 2010, h.2, 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/ali-muhson-mpd/ali-muhson-2010-pengembangan-

media.pdf (diakses 25 Oktober 2016). 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/ali-muhson-mpd/ali-muhson-2010-pengembangan-media.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/ali-muhson-mpd/ali-muhson-2010-pengembangan-media.pdf


sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi yang mengandung maksud-maksud pengajaran maka 

media itu disebut media pembelajaran.15  

Lebih lanjut  pengertian media menjadi dua yaitu dalam arti sempit 

dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi 

media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang 

terencana, sedangkan dalam artian luas, media tidak hanya meliputi media 

komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat 

sederhana, seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru, objek-

objek nyata, serta kunjungan ke luar sekolah. Sejalan dengan pandangan itu, 

guru-guru pun dianggap sebagai media penyajian, di samping radio dan 

televisi karena sama-sama membutuhkan dan menggunakan banyak waktu 

untuk menyampaikan informasi kepada siswa.16 

Pada proses pembelajaran, media pengajaran merupakan wadah dan 

penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru, kepada penerima 

pesan, dalam hal ini siswa. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

                                                           
15  Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran” edisi revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013), 

h. 3-4.  
16  Ali Muhson, Op. Cit., h.3. 



siswa.17 Bentuk-bentuk media pembelajaran digunakan untuk meningkatkan 

pengalaman belajar agar menjadi lebih menarik. Pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran tidak hanya sekedar menggunakan kata-

kata (simbol verbal).18 

Jadi pada hakekatnya media dibutuhkan dalam proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, penyampaian 

pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa isi atau ajaran yang 

dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi baik secara verbal (kata-

kata dan tulisan) maupun nonverbal.19  

b. Manfaat  Media Pembelajaran 

Pemanfaatan media pengajaran pada hakekatnya bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan bantuan media, 

siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk 

mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati dan pada 

akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai 

hasil belajar. 20 

                                                           
17 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Predana Media Group, 

2015), h. 392. 

          18 Ardian Asyhari, Helda Silvia, “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin Dalam 

Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajran IPA Terpadu,”Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi” 

Vol 05 No 1,2016,  h. 3, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-biruni/article/view/1184  (diakses 

07 Oktober 2016). 
19 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 4.  
20 Umar, “MEDIA PENDIDIKAN: Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran,” Jurnal 

Tarbawiya ,Vol 10 No 2, 2013,  h. 7, http://download.portalgaruda.org/article.php  (diakses 10 Oktober 

2016). 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-biruni/article/view/1184
http://download.portalgaruda.org/article.php


Manfaat media dalam pembelajaran yaitu sebagai gambaran yang jelas 

tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena 

ukurannya yang tidak memungkinkan. Misalnya dengan buku paket siswa 

mempunyai gambaran yang jelas tentang kompleksnya pembangkit listrik, 

dengan slide dan film siswa dapat mengamati gambaran tentang bakteri, 

amuba, dan sebagainya.21  

Lebih lanjut manfaat media dalam pembelajaran yaitu menjadikan 

pembelajaran lebih menarik dan lama waktu pembelajaran yang diperlukan 

dapat dipersingkat. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif; 

beban guru untuk penjelasan berulang-ulang dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting 

lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau 

penasihat siswa.22 

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi serta pengetahuan, maka 

manfaat media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut :  

a. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan     

pengajaran bagi guru.  

b. Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi kongkret).  

c. Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya tidak membosankan).  

d. Semua indera murid dapat diaktifkan.  

                                                           
21  Daryanto, Op. Cit., h.9.  
22  Azhar Arsyad, Op. Cit., h. 26-27. 



e. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 

f. Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya.23 

 

2. Alat Peraga 

a. Pengertian Alat Peraga 

Alat peraga adalah salah satu media pembelajaran yang merupakan 

bentuk penggambaran mekanisme kerja suatu benda. Alat peraga memiliki 

fungsi untuk memperagakan peristiwa, kegiatan, fenomena, atau mekanisme 

kerja suatu benda. Alat peraga dapat memuat ciri dan bentuk dari konsep 

materi ajar yang digunakan untuk memperagakan materi yang berupa 

penggambaran mekanisasi, peristiwa dan kegiatan sehingga materi bisa lebih 

mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, alat peraga dapat membuat interaksi 

antara siswa selama pembelajaran, karena ikut menjelaskan ulang materi 

dengan menggunakan media sehingga lebih dipahami.24 

Selain itu alat peraga dapat diartikan sebagai media alat bantu 

pembelajaran, dan segala macam benda yang digunakan untuk 

memperagakan materi pelajaran. Alat peraga di sini mengandung pengertian 

bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak, kemudian dikonkretkan 

                                                           
23  Umar, Op. Cit.,  h. 8. 

24  Husnul Inayah Saleh, dkk., “Pengaruh Penggunaan Media Alat Peraga Terhadap 
Hasil 

Belajar Siswa pada Materi Sistem Peredaran Darah Kelas VIII SMP Negeri 2 Bulukumba,”       Jurnal 
Sainsmat, Vol. IV, No. 1, 2015, h. 2, http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat (diakses 8 
Oktober 2016). 

http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat


dengan menggunakan alat peraga agar dapat dijangkau dengan pikiran yang 

sederhana dan dapat dilihat, dipandang, dan dirasakan. 25  

Definisi lain tentang alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran, 

dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi 

pelajaran. Alat peraga dapat memperjelas bahan pengajaran yang diberikan 

guru kepada siswa sehingga siswa lebih mudah memahami materi atau soal 

yang disajikan guru. Alat peraga juga menarik perhatian siswa dan dapat 

menumbuhkan minat untuk mengikuti pembelajaran.26 

3. Alat Deteksi Dini Bahaya Banjir 

Dalam kenyataanya telah banyak yang alat elektronika yang di 

kembangkan sebagai sistem peringatan dini bahaya banjir yang bisa 

menghitung kecepatan naiknya air, misalnya: (1) Mikrokontroler Arduino; 

(2) Mikrokontroler Arduino UNO R3 dan sensor; (3) Wireless Sensor 

Networks;  (4) Flood Detection/Monitoring Using Adjustable Histogram 

Equalization Technique.  

Mikrokontroler Arduino, berfungsi untuk menghitung kecepatan air dan 

ketinggian air yang didapatkan dari sensor untuk menghitung kecepatan air 

pada tempat yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan mikrokontroler 

data kecepatan air diolah dengan alogaritma untuk mengefesienkan 

                                                           
25  Azhar Arsyad, Op. Cit. h. 9 . 

 26 Apriliyanti, dkk., “Pengembangan Alat Peraga IPA Terpadu Pada Tema Pemisahan 

Campuran  Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains,” Unnes Science Education Journal Vol. 4 

No. 2,  2015, h. 2, http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/pdf/usej/7916/5473 (diakses 10 Oktober 2016 

pukul 13:22). 



pengiriman data sebelum dikirm ke server. Hasil dari pengolahan data 

ditampilkan kepengguna melalui situs web.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sistem pada perangkat lunak Mikrokontroler Arduino.28 

Mikrokontroler Arduino UNO R3 dan sensor digunakan untuk 

mengukur ketinggian air dengan sensor kapasitif, yang nantinya hasil 

pembacaan dari sensor kapasitif akan ditampilkan pada sebuah display LCD 

16x2 karakter.29 

                                                           
 27  Gigih Prio Nugroho, dkk.,  “Sistem Pendeteksi Dini Banjir Menggunakan Sensor    

kecepatan  Air dan Sensor ketinggian Air Pada Mikrokontroler Arduino,” Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, 

No. 1, 2013, h. 1,  http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-35442-5109100002-paperpdf.pdf (diakses 2 

November 2016). 
28  Ibid, h. 4. 

 29 Eka Mulyana, Rindi Kharisman, “Perancangan Alat Peringatan Dini Bahaya Banjir dengan 

Mikrokontroler Arduino Uno R3,” Citec Journal, Vol. 1, No. 3, 2014, h. 1, 

ojs.amikom.ac.id/index.php/citec/article/download/344/324,(diakses 1 November 2016). 

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-35442-5109100002-paperpdf.pdf


 

Gambar 2.4 Hasil pengujian display Lcd 16x2 karakter. 30 

Dari gambar 2.4 diatas diketahui bahwa display LCD sudah dapat 

menyala, dan LCD juga dapat menerima output nilai kapasitansi dari sensor 

kapasitif yang sudah di konversi kedalam centimeter. 

Wireless sensor networks digunakan untuk terus memantau, mendeteksi 

dan melaporkan status lingkungan unit kontrol menggunakan tingkat 

ketinggian air yang relatif, dan intensitas air sebagai indikator banjir. Sistem 

ini terdiri dari tiga modul utama yang merupakan modul sensor, modul 

observasi dan modul transponder. Sistem ini dikembangkan dengan baik dan 

memberikan peringatan baik waktu kejadian banjir dan mengontrol pintu air 

untuk menghindari banjir di daerah pesisir.31 Gambar jaringan aplikasi 

pemantau lingkungan unit kontrol dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

                                                           
30 Ibid., h. 10. 
31 Abhijeet A Pasi,  Uday Bhave, “ Flood Detection System Using Wireless Sensor Network,” 

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 

5, Issue 2, February 2015, h.1,http://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_5/2_February2015/V5I2-

0377.pdf  (diakes 2 November 2016). 

http://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_5/2_February2015/V5I2-0377.pdf
http://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_5/2_February2015/V5I2-0377.pdf


 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Jaringan aplikasi pemantau lingkungan unit kontrol.32 

 Pendeteksi banjir yang lain adalah Flood Detection/Monitoring 

Using Adjustable Histogram Equalization Technique atau alat Banjir Deteksi 

atau Pemantauan menggunakan pemerataan Teknik Histogram. Alat 

pendeteksi ini menggunakan peta koherensi untuk melakukan analisis data 

SAR (Seacrh And Rescue) untuk pemantauan banjir dan ketika bajir surut. 

Teknik ini tidak hanya terbatas pada banjir,tetapi bencana lain juga dapat 

dipantau seperti gempa bumi. Namun, hal ini tergantung pada ketersediaan 

gambar optik yang akan diamati. Metode yang digunakan adalah pengolahan 

data yang berbeda yaitu, menggunakan histogram adaptif kliping , histogram 

pemetaan ulang, dan histogram ekualisasi untuk meningkatkan visualisasi. 

Gambar ini kemudian menghasilkan gabungan pra proses, pasca dan 

                                                           
32 Ibid, h. 2.  



perbedaan gambar. Rantai peristiwa dilakukan untuk memberikan informasi 

penting dalam bentuk gambar.33  

Dalam kaitannya dengan listrik dinamis, deteksi dini bahaya banjir yang 

dikembangkan ini menggunakan prinsip rangkaian listrik. Rangkaian listrik 

adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan 

sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan 

tertentu. Arus listrik dalam suatu rangkaian listrik hanya dapat mengalir jika 

rangkaian listrik tersebut berada dalam keadaan tertutup. Rangkaian tertutup 

adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat 

menyala. Rangkaian listrik terbuka merupakan suatu bentuk rangkaian listrik 

dimana arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian dalam 

rangkaian yang tidak terhubung atau dihubungkan dengan komponen 

pemutus arus seperti saklar. Rangkaian Terbuka tidak dapat mengalirkan 

arus karena jalannya arus diputus (dibuka).34 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Fakhera Nazir, et al.,  “Flood Detection/Monitoring Using Adjustable Histogram 

Equalization Technique,” The Scientific World Journal Volume 2014, h. 2, 
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/809636/ (diakses 20 Oktober 2016). 

34 Nanang Ajim, Arus Listrik Dalam Rangkaian, (Online), tersedia : 

http://www.mikirbae.com/2016/01/arus-listrik.html, (diakses 21 Desember 2016 Pukul 20:09). 

http://www.mikirbae.com/2016/01/arus-listrik.html


a. Cara Membuat Alat Peraga Deteksi Dini Bahaya Banjir 

Cara membuat alat peraga deteksi dini bahaya banjir yaitu : 

1. Alat dan Bahan 

a. Pipa paralon   k.    Pitingan lampu 

b. Balok kayu    l.  Cutter   

c. Gergaji kayu    m.   Obeng  

d. Gergaji paralon  n.   Palu  

e. Paku    o.  Solder  

f. Dop Paralon   p. Soket listrik 

g. Lem paralon   q. alarm 

h. Kabel serabut 

i. Kabel tunggal 

j. Lampu cabe 3 warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar. 2.6 Alat dan Bahan. 

2. Cara Membuat  

a. Memotong 2 buah balok kayu dengan ukuran panjang 40 x 3 

cm, 1 buah balok kayu dengan ukuran panjang 60 x 3 cm satu 

buah, 2 buah balok kayu dengan ukuran panjang 15 x 3 cm dan 

1 buah balok kayu dengan ukuran panjang 10 x 3 cm. 

                   

         a   b        c   d  e 

                   

 f    g           h   i  j 

                    

 k  l          m   n  o 

            

 p    



b. Memotong paralon dengan ukuran diameter 3/4 inchi  dan 

panjang 30 cm. 

c. Membuat kerangka menara pendeteksi dini bahaya banjir 

menggunakan balok kayu dengan ukuran panjang 40 x 3 cm 

dan 60 x 3 cm membentuk segitiga sama kaki. 

d. Memasang penyangga di bagian bawah menara pendeteksi dini 

bahaya banjir menggunakan balok kayu dengan ukuran 15 x 3  

cm dan di bagian atas dengan ukuran 10 x 3 cm. 

e. Memasang triplek dengan ukuran 15 x 15 cm ke atas papan 

penyangga, triplek berfungsi sebagai tempat dudukan pipa 

paralon. 

f. Melubangi pipa paralon menggunakan solder sebanyak tiga 

lubang, jarak antar lubang adalah 5 cm. 

g. Menutup salah satu sisi pipa paralon bagian bawah dengan dop 

paralon, kemudian merekatkannya dengan lem paralon. 

h. Menghubungkan kabel serabut kesetiap lubang pipa paralon. 

i. Memasang pitingan lampu keujung penyangga dengan baut, 

masing-masing pitingan berjarak 5 cm. 

j. Menghubungan kabel serabut yang telah disambungkan dengan 

pipa paralon ke salah satu sisi bagian pitingan lampu yang 

telah terpasang.  



k. Menghubungkan semua kabel yang telah tersambung dengan 

pipa paralon ke pitingan lampu. Kabel  di pasang secara 

berurutan, tujuannya agar lampu dapat menyala secara 

berurutan. 

l. Ketiga bagian kabel pitingan yang tidak terhubung dengan pipa 

paralon di sambung menjadi satu kemudian di hubungkan 

dengan salah satu sisi soket listrik. 

m. Menghubungkan salah satu bagian soket listrik dengan kabel 

tunggal. 

n. Memasukan kabel tunggal yang telah tersambung dengan soket 

listrik sampai kedasar pipa paralon. 

o. Memasang lampu dan alarm pada bagian atas menara banjir. 

p. Menghubungkan soket listrik kesumber listrik AC. 

q. Menuangkan air sedikit demi sedikit kedalam pipa paralon 

sampai menyentuh kabel serabut yang pertama. Ketika kabel 

serabut pertama terkena air maka lampu pada pitingan pertama 

akan menyala dan alarm akan berbunyi. Ulangi langkah ini 

sampai kabel serabut yang ketiga. 

 



                       

  a      b    

                

c      d 

Gambar 2.7 a. Kerangka menara pendeteksi banjir, b. Kerangka menara 

pendeteksi banjir yang telah dipasang pitingan lampu, c. Kerangka pendeteksi 

banjir yang telah dipasang pipa paralon dan dihubungkan dengan kabel serta 

dipasang lampu, d. Alat Pendeteksi banjir yang telah diuji coba. 

 

 



4. Materi  Kelistrikan 

a. Listrik Dinamis 

Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak 

dan sering disebut dengan arus listrik. Arus listrik ini berasal dari aliran 

elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub 

positif, dari potensial tinggi menuju potensial rendah dari sumber beda 

potensial (tegangan).35 Benda dengan muatan listrik positif lebih banyak 

mempunyai potensial yang lebih tinggi, sedangkan benda dengan muatan 

negatif lebih banyak mempunyai potensial lebih rendah. Dua tempat yang 

memiliki beda potensial bisa menyebabkan munculnya arus listrik. Dengan 

catatan keduanya dihubungkan dengan suatu penghantar. Beda potensial 

biasa ditanyakan sebagai tegangan. Arus listrik ini berasal dari aliran 

elektron yang berlangsung secara terus-menerus dari kutub negatif ke kutub 

positif, dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah dari sumber 

tegangan (beda potensial). Arus listrik itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu arus bolak-balik (AC) dan arus searah (DC). Sedangkan, jumlah arus 

listrik yang mengalir dalam waktu tertentu disebut dengan kuat arus listrik 

(I).36 

                                                           
35   Ahmad Manarul Hakim,  2016,  Listrik Dinamis: Pengertian, Rumus, Contoh Soal 

(Lengkap), (Online) tersedia :  http://www.yuksinau.com/2016/03/listrik-dinamis.html (diakses 20 

Oktoer 2016). 
36 (Online) tersedia : http://www.ilmusiana.com/2015/10/listrik-dinamis-pengertian-rumus-   

contoh.html (diakses 03 Desember 2016).  
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http://www.ilmusiana.com/2015/10/listrik-dinamis-pengertian-rumus-contoh.html
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Didalam Al-Quran, listrik juga disebutkan Allah S.W.T.  yaitu surat 

An-Nur ayat 35 yang berbunyi : 

َجا ِت َوٱۡۡلَۡرِضٖۚ َمثَُل نُوِرهِۦ َكِمۡشَكٰوة  فِيَها ِمۡصبَاح ۖۡ ٱۡلِمۡصبَاُح فِي ُزَجاَجة ۖۡ ٱلزُّ َوٰ َمٰ ُ نُوُر ٱلسَّ ي ٞ ۞ٱَّللَّ َجةُ َكأَنََّها َكۡوَكٞب دُر ِ

َرَكة  َزۡيتُونَة  َّلَّ َشۡرقِيَّة  َوََّل َغۡربِيَّة  يََكادُ َزۡيتُهَ  بَٰ ُ يُوقَدُ ِمن َشَجَرة  مُّ ٖۚ يَۡهِدي ٱَّللَّ ُء َولَۡو لَۡم تَۡمَسۡسهُ نَاٞرٖۚ نُّور  َعلَٰى نُور  ا يُِضيَٰٓ

ُ بُِكل ِ َشۡيء  َعِليٞم  َل ِللنَّاِسِۗ َوٱَّللَّ ُ ٱۡۡلَۡمثَٰ   ٣٥ِلنُوِرهِۦ َمن يََشآَُٰءٖۚ َويَۡضِرُب ٱَّللَّ

 

Artinya:  Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan 

cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, 

yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) 

kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, 

yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, 

(yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) 

dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) 

hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya 

di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada 

cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 

perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.(Q.S An-Nur ayat 35).37 

  

 Dalam ayat di atas membuktikan bahwa Al-Qur’an merupakan 

gudangnya ilmu pengetahuan, bukan hanya saja membahas tentang ibadah, 

hukum dan  aqidah tetapi juga tentang teknologi salah satunya adalah listrik. 

Surah An Nur ayat 35 ini memperumpamakan sebuah bola lampu, ketika 

dicermati sebuah bola lampu yang diletakan di dinding dalam ruangan gelap, 

ketika lampu dinyalakan akan memberikan cahaya atau pelita ke seluruh 

ruangan. Bola lampu tersebut seperti sebuah  lubang yang bercahaya dan 

cahayanya tidak tembus ke ruangan yang lainnya. Bola lampu ditutupi oleh 

kaca yang kedap udara yang berguna untuk menimbulkan radiasi pada 

                                                           
37 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit 

Dipenegoro, 2010), h. 354. 



kumparan  yang ada pada kaca. Efek cahaya itu akan semakin jelas terlihat  

apabila lampu tersebut ditempatkan semakin tinggi seperti sebuah bintang 

yang bercahaya. Pada ayat ini kata pohon zaitun seumpama generator dan 

minyak seumpama arus listrik dimana apabila arus dengan kutub yang 

berbeds dihubungkan akan menimbulkan percikan api.  

Listrik dinamis atau sering disebut sebagai arus listrik ditemukan oleh 

Franklin pada tahun 1752, dengan eksperimen layangannya yang tekenal, 

menunjukan bahwa kilat merupakan pelepasan muatan listirk – percikan 

listrik raksasa. Akhirnya pada tahun 1800, Alessandro Volta ( 1745-1827) 

membuat baterai listrik dan dengan baterai listrik tersebut menghasilkan 

aliran muatan listrik tetap yang pertama yaitu arus listrik tetap. Penemuan ini 

membuka era baru, yang merubah peradaban dunia, karena teknologi listrik 

saat ini berdasar pada arus listrik.38  Baterai listrik yang dibuat oleh  

Alessandro Volta berfungsi sebagai sumber beda potensial dengan 

mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sebuah baterai sederhana 

terdiri dari dua elektroda yang dibuat dari logam berbeda yang dimasukan 

dalam larutan atau pasta sebagaimana dikenal sebagai elektrolit.39  

 

 

 

                                                           
38  Dauglas Giancoli,  Fisika Jilid Kedua Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001),  h. 62. 
39 Ibid, h. 87. 



b.  Arus Listrik 

 Listrik dinamis atau elektrodinamika berkaitan dengan dengan muatan listrik 

yang bergerak atau arus listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan 

kontinyu. Arus listrik didefinisikan sebagai laju aliran muatan listrik yang 

melewati suatu penampang lintang. Menurut konvensi arah arus dianggap 

searah dengan aliran muatan positif . Konvensi ini ditetepkan sebelum 

diketahui bahwa elektron-elektron bebas, yang muatannya negatif adalah 

partikel-partikel yang sebenarnya bergerak dan akibatnya menghasilkan arus 

pada kawat penghantar.40 

          

 

 

Gambar 2.8 Definisi arus listrik yang mengalir dari kutub positif (+) ke kutub negatif 

(-) baterai (kebalikan arah untuk gerakan elektronnya).41  

   

Meskipun arus listrik adalah aliran muatan yang bergerak, tidak semua 

muatan yang bergerak mengandung arus listrik. Jika akan terdapat arus listrik 

yang melalui suatu permukaan, pasti akan ada aliran muatan yang melalui 

permukaan itu.42 

 

                                                           
40 Tipler. Fisika Untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), h.     

138. 
41 Arus Listrik, (Online) tersedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik, (diakses 21 

Oktober  2016 Pukul 07:53).   
42 Halliday, et al., Fisika Dasar Edisi 7 Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 139. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Baterai
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik


c. Kuat Arus Listrik 

Definisi untuk kuat arus listrik pada kawat yaitu banyaknya jumlah 

total muatan yang melewatinya per satuan waktu pada setiap titik.43 Kuat 

arus listrik merupakan salah satu dari tujuh besaran pokok dalam satuan 

Internasional disimbolkan dengan I dan satuannya Ampere (A). 44 

 

 

Gambar 2.9 Kawat penghantar berarus.45 

Secara matematis kuat arus listrik dituliskan:46 

I = 
∆𝑄

∆𝑡
  

Keterangan : 

I  = Kuat arus listrik (A = Ampere) 

∆Q = Muatan listrik (C = Coulomb) 

∆t  = Waktu (s = sekon)  

 

 Muatan listrik yang melalui suatu permukaan boleh jadi bermuatan 

positif, negatif atau keduanya. Biasanya, untuk nementukan arah arus 

listrik digunakan arah yang sama dengan aliran muatan listrik positif. 

Pada konduktor listrik, seperti tembaga atau aluminium, arus listrik 

merupakan gerakan elektron bermuatan negatif. Jadi, ketika kita sedang 

berbicara tentang arus listrik pada sebuah konduktor biasa, arah arus 

                                                           
43   Dauglas Giancoli, Op Cit.,  h. 65. 
44  Raymond A. Serway, Jhon W, Jewett, Fisika untuk Sains dan Teknik Buku 2 Edisi 6, 

(Jakarta: Salemba Teknika, 2010), h. 361. 
45 Tipler, Op.Cit., h. 138. 
46 Ibid, h. 139. 



berlawanan dengan arah aliran elektron.47 Biasanya, muatan listrik 

(positif atau negatif) yang bergerak disebut sebagai pembawa muatan. 

Sebagai contoh, pembawa muatan dalam logam adalah elektron.48 

d. Hukum Ohm 

Georg Simon Ohm (1787-1854) adalah seorang fisikawan Jerman yang 

banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Karyanya yang paling 

dikenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, 

dan tahanan konduktor di dalam sirkuit, yang umum disebut Hukum 

Ohm.49 Untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian, dibutuhkan beda 

potensial. Satu cara untuk menghasilkan beda potensial ialah dengan 

baterai. Georg Simon Ohm menentukan dengan ekspeimen bahwa arus 

pada kawat logam sebanding dengan beda potensial V yang diberikan ke 

ujung- ujungnya.50  

Dari percobaan inilah Georg Simon Ohm menunjukan adanya 

hubungan antara arus dengan beda potensial dan hambatan yang 

kemudian dikenal dengan Hukum Ohm.  Ohm menyatakan bahwa:  

“Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda 

potensial antar kedua ujung penghantar tersebut dan berbending terbailk 

dengan hambatannya”. 

                                                           
47  Raymond A. Serway, Jhon W. Jewett, Loc. Cit. 
48  Ibid, h. 362. 
49 Georg Ohm, (Online) tersedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohm, (diakses 22 

Oktober 2016). 
50 Dauglas Giancoli, Op Cit.,  h. 67 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fisikawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrisitas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Ohm
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Ohm
https://id.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohm


Secara matematis hukum Ohm dituliskan: 51 

   I = 
𝑉

𝑅
    

Keterangan : 

I  = Kuat arus (A/ Ampere) 

V  = Beda Potensial (V/ Volt) 

R  = Hambatan ( Ω/ Ohm)  

 

 Banyak fisikawan yang akan mengatakan bahwa ini bukan merupakan 

hukum, tetapi lebih berupa definisi hambatan. Jika menyebut sebagai 

hukum Ohm, hal tersebut akan berupa pertanyaan bahwa arus yang 

melalui konduktor logam sebanding dengan tegangan yang diberikan, I  ∝ 

V. Sehingga, R konstan tidak bergantung pada V untuk konduktor logam. 

Tetapi hubungan ini tidak berlaku umum untuk bahan dan alat lain seperti 

dioda, tabung hampa udara, transistor, dan sebagainya. Dengan demikian 

hukum Ohm bukan merupakan hukum dasar, tetapi lebih berupa deskripsi 

mengenai kelas bahan (konduktor logam) tertentu.52 

 

e. Rangkaian Listrik 

Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika 

yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang 

memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. 53 Arus listrik dalam suatu 

                                                           
51 Tipler. Op Cit., h. 138. 
52  Dauglas Giancoli, Op Cit.,  h. 68 
53 Rangkaian listrik, (Online) tersedia: http//www.mediabali.net//listrik_dinamis//rangkaian_listri 

k.html (diakses 23 Desember 2016).    



rangkaian listrik hanya dapat mengalir jika rangkaian listrik tersebut 

berada dalam keadaan terbuka. Rangkaian listrik ada dua macam yaitu 

rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik 

terbuka adalah rangkaian listrik yang memiliki ujung-ujung rangkaian. 

Sedangkan rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang tidak 

memiliki ujung-ujung rangkaian. Di dalam rangkaian listrik tertutup ini 

arus listrik dapat mengalir mengikuti jenis suatu rangkaian.  Syarat dari 

rangkaian tertutup adalah sebagai berikut: 

1. Arus listrik hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup dari 

potensial  tinggi ke potensial rendah atau dari kutub (+) ke kutub  

(-). 

2. Arus listrik pada penghantar searah dengan gerak muatan (+) dan 

berlawanan dengan gerak muatan (-).54 

 

 

 

 

                                                           
54 Fahrudihy, Makalah Ujian Praktik Fisika (Pendeteksi Banjir Sederhana) 2013/2014,  (Online), 

tersedia: https://fahrudihy.wordpress.com/2014/03/11/makalah-ujian-praktik-fisika-pendeteksi-banjir-

sederhana-20132014/  (diakses 13 November 2016). 
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Gambar 2.10 Rangkaian Listrik Terbuka dan Tertutup.55 

 

C. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian yang di 

lakukan oleh: 

1. Gigih Prio Nugroho, Dkk., hasil penelitian yaitu dengan menggunakan 

mikrokontroler data kecepatan air diolah dengan alogaritma untuk 

mengefesienkan pengiriman data sebelum dikirm ke server. Hasil dari 

pengolahan data ditampilkan ke pengguna melalui situs web.56 

2. Abhijeet A Pasi,  Uday Bhave., hasil penelitian yaitu mendeteksi dan  

melaporkan status lingkungan unit kontrol menggunakan tingkat 

ketinggian air yang relatif, dan intensitas air sebagai indikator banjir. 

Sistem ini terdiri dari tiga modul utama yang merupakan modul sensor, 

modul observasi dan modul transponder. Sistem ini dikembangkan dengan 

                                                           
55 Rangkaian listrik terbuka dan tertutup, (Online), tersedia : 

http://www.duniapendidikan.net/2015/12/rangkaian-listrik-terbuka-dan-tertutup.html (diakses (21 

Desember 2016). 
56  Gigih Prio Nugroho, dkk.,  “Sistem Pendeteksi Dini Banjir Menggunakan Sensor    Kecepatan  

Air dan Sensor ketinggian Air Pada Mikrokontroler Arduino,” Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 1, 

2013, h,  http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-35442-5109100002-paperpdf.pdf (diakses 2 

November 2016). 

http://www.duniapendidikan.net/2015/12/rangkaian-listrik-terbuka-dan-tertutup.html
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-35442-5109100002-paperpdf.pdf


baik dan memberikan peringatan baik waktu kejadian banjir dan 

mengontrol pintu air untuk menghindari banjir di daerah pesisir.57 

3. Muhammad Azhari Hasbi, kosim, Gunawan, hasil penelitain (1)APLD 

berbasis inkuiri yang dikembangkan berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa pada beberapa label 

konsep antara lain: Hukum Ohm, hambatan kawat penghantar, dan energi 

listrik. (2) APLD berbasis inkuiri yang dikembangkan tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan konsep siswa pada 

beberapa label konsep yaitu: Hukum 1 Kirchoff, susunan hambatan listrik, 

dan daya listrik.58 

4. Adiyat Makrufi, Widjianto, Asim, Pengembangan Media Pembelajaran 

Fisika Berbasis Information And Communication Technology (Ict) Materi 

Listrik Dinamis Untuk Siswa Sma Kelas X, menurut uji ahli materi, ahli 

media, dan pengguna diketahui tingkat kelayakan media pembelajaran 

yang  dikembangkan sebesar 76%, dapat disimpulkan bahwa media 

                                                           
57 Abhijeet A Pasi,  Uday Bhave, “ Flood Detection System Using Wireless Sensor Network,” 

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 

5, Issue 2, February 2015, http://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_5/2_February2015/V5I2-

0377.pdf  (diakes 2 November 2016). 
58 Muhammad Azhari Hasbi, kosim, Gunawan, “Pengembangan Alat Peraga Listrik 

Dinamis (APLD) Berbasis Inkuiri Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa”, Jurnal 
Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA), Vol 1, No 1 Januari 2015,  
http://download.portalgaruda.org. (diakses 2 November 2016). 

http://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_5/2_February2015/V5I2-0377.pdf
http://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_5/2_February2015/V5I2-0377.pdf
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pembelajaran yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria cukup layak 

menurut para ahli.59 

5. Kuncoro Tri Muryanto, Agus Setyo Budi, Esmar Budi, hasil penelitian 

yaitu media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

akan menjadi efektif apabila terdapat keserasian antara karakteristik 

pembelajarnya (siswa) dengan metode, media, dan bahan yang 

digunakan.60 

 

 

D. Desain Model 

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori atau tinjauan pustaka serta 

kajian hasil penelitian yang relevan maka disusunlah desain model untuk 

menjelaskan apa yang akan diteliti oleh penulis.   

Dari landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa peran media 

pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan pemahaman peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Dengan adanya alat peraga pembelajaran  peserta 

didik mempunyai keinginan dan kemauan yang baru untuk membangkitkan 

                                                           
59 Adiyat Makrufi, Widjianto, Asim, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis 

Information And Communication Technology (ICT) Materi Listrik Dinamis Untuk Siswa Sma Kelas 

X,” http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikelD7B2B2F276A013487B30874B737FAE44.pdf 4, 

(diakses 4 November 2016). 
60  Kuncoro Tri Muryanto, Agus Setyo Budi, Esmar Budi, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Listrik Dinamis Untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa,” http://snf-

unj.ac.id/files/1514/2345/2862/prosiding_fisika_2014_fix24.pdf, (diakses 3 Noember 2016). 
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motivasi belajar. Diharapkan dengan membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik terdapat pencapaian hasil belajar yang baik. 

Alat peraga pembelajaran yang baik  adalah alat peraga yang dapat digunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Terdapat kesesuaian 

antara alat peraga yang akan digunakan dengan materi, kurikulum dan kebutuhan 

pengguna, mengandung banyak manfaat dan mudah diterima oleh peserta didik.  

Desain Model pengembangan pendeteksi dini bahaya banjir sebagai alat 

peraga pembelajaran fisika pada materi listrik dinamis  dapat dilihat dalam bagan 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.11 Bagan Desain Model 
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Berdasarkan desain model di atas dijelaskan bahwa perlu adanya alat peraga 

pembelajaran fisika sebagai media pembelajaran yang dapat menjelaskan 

fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu dikembangkan alat 

peraga pembelajaran fisika pendeteksi dini bahaya banjir pokok bahasan listrik 

dinamis.  

E. Spesifikasi Produk   

Sebagai alat peraga pembelajaran fisika, pendeteksi dini bahaya banjir 

merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena 

fisika dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berhubungan dengan listrik 

dinamis. Materi listrik dinamis yang dapat dijelaskan dalam dalam alat peraga ini 

antara lain yaitu: arus listrik, rangkaian listrik terbuka dan tertutup, rangkaian seri 

dan paralel,   hukum Ohm,  mengukur hambatan listrik, bahan konduktor, 

isolator dan semikonduktor dan hukum I Kirchhoff pada rangkaian bercabang.   

Alat peraga ini bekerja berdasarkan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian 

listrik tertutup adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa 

sehingga arus listrik dalam rangkaian dapat mengalir. 

Beberapa bagian penting dari alat ini yaitu lampu dan alarm yang berfungsi 

sebagai indikator deteksi dini bahaya banjir. Kabel berfungsi sebagai pengubung 

antara sumber tegangan dengan pipa paralon dan lampu, pipa paralon berfungsi 

sebagai tempat penampung air yang di dalamnya telah dihubungkan dengan 

kabel. 



Untuk keselamatan kerja penggunaan alat peraga ini harus digunakan secara 

berhati-hati, karena sumber arus listrik yang digunakan adalah sumber pada 

jaringan listrik rumah tangga. Besar tegangan jaringan listrik rumah tangga 

adalah sebesar 220 Volt dengan tegangan sebesar itu tubuh manusia akan mudah 

tersengat aliran listrik, hal ini dikarenakan tubuh manusia adalah salah satu 

konduktor aliran arus listrik. 

Alat peraga pendeteksi dini bahaya banjir ini diharapkan akan menjadi media 

pembelajaran yang menarik sehingga menambah mutu pembelajaran fisika 

khusunya materi listrik dinamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada BAB I maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengembangkan pendeteksi dini bahaya banjir sebagai alat 

peraga pembelajaran fisika. 

2. Mengetahui kelayakan pendeteksi dii bahaya banjir sebagai alat peraga 

pembelajaran fisika. 

G. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tiga sekolah, yaitu SMP N 1 Gadingrejo, SMP N 3 

Gadingrejo dan SMP N 3 Bandar Lampung. Tiga sekolah tersebut dipilih karena 

peneliti hanya fokus pada sekolah negeri dengan akreditasi sekolah yang sama 

dan motivasi belajar yang tinggi. Subjek dalam penelitian ini yaitu kelas yang 

telah mendapatkan materi listrik dinamis. Waktu yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah 1 minggu. 

H. Pendekatan dan Metode Penelitian 

 Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis data kuantitatif kemudian diubah menjadi data kualitatif.   

Data hasil penilaian kualitatif yang berupa data kemenarikan dan kelayakan 



produk sedangkan data kuantitatif berupa data angka dari skor nilai kemenarikan 

dan kelayakan produk.  

I. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan Model   

a. Penelitian Pendahuluan dan Analisis Kebutuhan 

Hasil analisis kebutuhan pada penelitian pendahuluan berupa observasi 

awal dalam kegiatan pembelajaran dilakukan di SMP N 3 Bandar Lampung, 

SMP N  1 Gadingrejo dan SMP N 3 Gadingrejo berupa kuisioner yang 

dibagikan kepada pendidik dan peserta didik. Kemudian peneliti 

menganalisis potensi dan masalah dalam penelitian dan pengembangan alat 

peraga pembelajaran fisika pendeteksi dini bahaya banjir ini yaitu: 

1. Penggunaan alat peraga pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran baik dari guru maupun peserta didik masih 

kurang, sehingga potensi alat peraga pembelajaran fisika pendeteksi 

dini bahaya banjir sebagai media pembelajaran masih sangat besar.  

2. Masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah kurangnya 

inovasi kreatifitas pendidik untuk mengembangkan alat peraga 

pembelajaran. 

b. Perencanaan Pengembangan Model 

Perencanaan pengembangan model ini dimulai dari pengumpulan data yang 

dilakukan setelah ditemukan potensi dan masalah pada tahap sebelumnya. 



Pengumpulan data penting untuk mengetahui kebutuhan dari pemakai 

terhadap produk yang ingin dikembangkan melalui penelitian dan 

pengembangan.61 Sehingga perlu dilakukan pengumpulan data dengan 

melakukan pengkajian terhadap materi. Pada pengkajian materi ditentukan 

materi yang akan disampaikan pada peserta didik, perangkat alat peraga dan 

penggunaannya. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi listrik 

dinamis kelas IX SMP salah satu konsep fisika yang penting dikuasai oleh 

siswa. Hal ini disebabkan karena konsep ini menjadi dasar untuk beberapa 

konsep lain seperti kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan arus bolak-

balik yang akan dipelajari oleh siswa pada tingkat lanjutan. Konsep listrik 

dinamis juga dapat menjadi bekal pengetahuan bagi siswa dalam kehidupan 

sehari-hari terutama yang berkaitan dengan penggunaan peralatan yang 

menggunakan energi listrik.62 Dalam menentukan indikator, perlu dilakukan 

konsultasi dengan ahli materi agar didapatkan indikator yang tepat untuk 

dikembangkan sebagai rambu-rambu dalam pembuatan alat peraga 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data langkah selanjutnya adalah 

membuat desain dari produk yang akan dikembangkan. Produk yang akan 

dikembangkan yaitu alat peraga pembelajaran pendeteksi dini bahaya banjir. 

                                                           
61 Emizar, Op,Cit., h. 272.  
62 Muhammad Azhari Hasbi dkk., “Pengembangan Alat Peraga Listrik Dinamis (Apld) Berbasis 

Inkuiri Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa,” Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA), 

Vol 1 No 1, Januari 2015,hal 3, http://download.portalgaruda.org/article.php (diakses 26 November 

2016). 
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Mendesain dilakukan dengan hati-hati dan fokus yang tinggi, sehingga 

produk yang dihasilkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pendidik dan 

peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam pembuatan alat peraga pembelajaran fisika 

pendeteksi dini bahaya banjir sebagai berikut: 

a. Pengumpulan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat 

peraga pembelajaran fisika pendeteksi dini bahaya banjirnya; 

b. Membuat kerangka menara pendeteksi dini bahaya banjir 

menggunakan balok kayu; 

c. Memotong pipa paralon dan merangkainya; 

d. Memasangan kabel kepipa paralon dan tiga pitingan lampu kebagian 

atas kerangka menara pendeteksi banjir; 

e. Memasang tiga buah lampu pada masing-masing pitingan lampu dan 

menghubungkan kabel yang terpasang pada pipa paralon kepitingan 

lampu dan memasang alarm pada bagian belakang pitingan lampu; 

f. Menghubungkan soket listrik dengan kabel yang terpasang pada 

pitingan lampu dan pipa paralon; 

g. Menghubungkan soket dengan sumber listrik, setelah itu tuangkan air 

sedikit demi sedikit kedalam pipa paralon sampai menyentuh kabel 

pada bagian atas pipa; 

h. Setelah percobaan dilakukan dapat diketahui apabila ada kesalahan 

dalam pembuatan  yang ada pada alat peraga tersebut. 



c. Validasi Desain, Evaluasi dan Revisi Model 

1. Validasi Desain 

Sebelum dilakukan validasi desain peneliti menentukan validator desain. 

Validator desain pada penelitian pengembangan alat peraga pembelajaran 

listrik dinamis merupakan kelompok ahli yaitu ahli materi fisika, ahli 

media pembelajaran. Validasi desain merupakan proses penilaian 

rancangan produk yang dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional, tanpa uji coba lapangan.63 Validasi dilakukan dengan 

bantuan  tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media. Ahli materi 

mengkaji aspek kajian materi berupa kesesuaian materi dengan kurikulum 

(standar isi), kebenaran, kecukupan dan ketepatan isi produk. Uji desain 

oleh ahli media, ahli media mengkaji ketepatan standar minimal yang 

diterapkan dalam penyusunan alat peraga pembelajaran fisika dan juga 

mengetahui kemenarikan serta kelayakan alat peraga pembelajaran pada 

peserta didik dalam proses pembelajaran fisika. Validasi produk ini 

sangat penting untuk mengetahui kelemahan yang ada pada alat peraga 

yang telah dibuat. 

Setelah validasi produk selesai dilakukan dapat diketahui kekurangan alat 

peraga pembelajaran. Kekurangan alat peraga pembelajaran tersebut 

kemudian diperbaiki desain yang dianggap masih kurang oleh validator 

desain.  

                                                           
63 Ibid, h. 273.  



2. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi dilakukan prosedur dan hasil uji coba model.  Uji 

coba model dilakukan setelah revisi dari desain produk. Uji coba model 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi apakah alat peraga 

pembelajaran yang digunakan  dalam menyampaikan materi listrik 

dinamis ini lebih efektif, efisiensi dan  daya tarik dari produk yang 

dihasilkan lebih menarik dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik sebelumnya. Untuk uji produk pengembangan 

dilakukan dalam dua  tahap yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba 

lapangan. 

a. Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Pada uji  satu lawan satu ini akan dilakukan oleh 10 peserta didik atau lebih 

untuk mewakili pupulasi target dari alat peraga pembelajaran  yang 

telah dibuat. Peserta didik yang telah dipilih tersebut diminta 

memberikan masukan atau komentar tentang alat peraga pembelajaran 

yang telah dibuat. Setelah didapatkan hasil pada uji kelompok kecil 

dan revisi (jika diperlukan), selanjutnya dilakukan uji lapangan. 

b. Uji Lapangan  

Uji lapangan ini akan diberikan kepada sebuah kelas yang terdiri 30 

peserta didik atau lebih dengan berbagai karakteristik (tingkat 



kepandaian, latar belakang, jenis kelamin, kemajuan belajar dan 

sebagainya). Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:  

1.  Menjelaskan bahwa alat peraga ini berada pada tahap uji coba dan 

memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya.  

2. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Isi pembelajaran yang 

disampaikan minimal tujuan pembelajaran yang ada pada alat 

peraga yang dikembangkan. 

3. Membagikan kuesioner dan meminta peserta didik mengisinya. 

Kuesioner yang dibagikan yaitu untuk mengetahui tingkat 

kemudahan, kemenarikan, kemanfaatan dan efektivitas alat peraga 

sebagai sumber belajar.  

4. Menganalisis hasil uji lapangan untuk melihat kekurangan dan 

kelebihan alat peraga pembelajaran yang digunakan. Data dari hasil 

uji coba ini akan dijadikan sebagai dasar dalam merevisi produk, 

sehingga produk yang dihasilkan benar-benar layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran 

c. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan, maka dapat 

diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut 

kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi. 



J. Pengumpulan Data dan Analisis Data 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data  menggunakan instrumen lembar validasi berupa angket 

atau kuisioner menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang telah dirancang valid atau tidak. 

  Lembar validasi pada penelitian ini terdiri atas 4 macam yaitu:  

1. Lembar validasi media   

Lembar validasi media kerja berisi tampilan alat peraga pembelajaran 

fisika pendeteksi dini bahaya banjir. Masing-masing aspek 

dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar validasi ini di isi 

oleh ahli media. Adapun kisi-kisi angket untuk validasi ahli media dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Ahli Media 

No Aspek penilaian No butir soal Jumlah butir soal 

1 Efesiensi alat peraga 1,2,3,4 4 

2 Keakuratan alat peraga 5,6,7 3 

3 Estetika 8,9,10 3 

4 Ketahanan alat 11 1 

5 Keamanan bagi peserta didik 12,13,14,15 4 

 Jumlah 15 

 

 

 

 

 



2. Lembar validasi materi 

Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan materi alat peraga 

pembelajaran fisika pendeteksi dini bahaya banjir. Masing-masing aspek 

di kembangkan menjadi beberapa pernyataan dan lembar validasi ini di isi 

oleh ahli materi. Adapun kisi-kisi angket untuk ahli materi dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Validasi Ahli Materi 

No Aspek penilaian Nomor soal Jumlah butir soal 

1 Kesesuaian materi (konsep fisika) dengan 

alat peraga  

1,2,3 3 

2 Keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar 4,5,6,7 4 

3 Nilai pendidikan 8,9,10,11,12 5 

4 Konten fisika 13,14 2 

 Jumlah 14 

 

3. Lembar angket respon guru 

Lembar angket guru digunakan untuk mengetahui tentang respon dan 

kelayakan pendeteksi dini bahaya banjir sebagai alat peraga pembelajaran 

fisika. Adapun kisi-kisi angket respon guru dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Respon Guru 

No Aspek penilaian No butir soal Jumlah butir soal 

1 Kesesuaian materi (konsep fisika) 

dengan alat peraga  

1,2,3 3 

2 Keterkaitan alat peraga dengan 

bahan ajar 

4,5,6,7 4 

3 Nilai pendidikan 8,9,10,11,12 5 

4 Efesiensi alat peraga 13,14,15,16 4 

5 Keakuratan alat peraga 17,18,19 3 

6 Estetika 20,21,22 3 

7 Ketahanan alat 23 1 

8 Keamanan bagi peserta didik 24,25,26,27 4 

 Jumlah 27 

 

4. Lembar angket respon peserta didik 

Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap alat peraga pembelajaran fisika pendeteksi dini bahaya banjir. 

Adapun kisi-kisi angket respon guru dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Respon Peserta Didik 

No Aspek penilaian Nomor soal Jumlah butir soal 

1 Penampilan fisik alat peraga 1 1 

2 Motivasi belajar dan pemahaman konsep 

materi listrik dinamis dengan 

media alat peraga 

2,3,4,5,6,7,8 7 

3 Pengoprasian dan kinerja alat peraga 9,10,11 3 

4 Kualitas alat peraga 12,13,14,15 4 

Jumlah 15 

b. Analisis Data 

Prosedur pengumpulan data dalam model penelitian pengembangan ini 

diperoleh melalui observasi, wawancara, serta menggunakan instrumen 



angket. Observasi, angket dan wawancara digunakan untuk menganalisis 

kebutuhan dengan mengetahui ketersediaan sumber, alat peraga, fasilitas 

pembelajaran serta laboratorium fisika. Instrumen angket uji ahli digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk berdasarkan kesesuaian 

desain dan isi materi listrik dinamis pada produk yang telah dikembangkan.  

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis 

deskritif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa masukan validator 

pada tahap validasi, masukan dari ahli media, ahli materi dan juga guru fisika. 

Katagori kualitas data kualitatif dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut: 

  Tabel 3.5 Katagori Kualitas.64 

Katagori Keterangan  

BS  Baik Sekali 

B  Baik 

C  Cukup 

K  Kurang 

KS Kurang Sekali  

 

Data kuantitatif berisi hasil pengembangan produk berupa alat peraga 

pembelajaran pendeteksi dini bahaya banjir. Data yang diperoleh dari hasil uji 

coba melalui instrumen penilaian kemudian dianalisis menggunakan statistik. 

Hasil data yang dianalisis digunakan sebagai dasar merevisi produk yang akan 

dikembangkan. Aturan pemberian skor penilaian untuk data kuantitatif ini 

menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan pandangan 

                                                           
64 Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2010), h. 35. 



seseorang tentang variabel penelitian. Item-item instrumen dalam pemberian 

skor dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut : 

 

Tabel 3.6 Pedoman Pemberian Skor skala Likert.65 

Katagori Skor 

BS (Baik Sekali) 5 

B (Baik) 4 

C (Cukup) 3 

K (Kurang) 2 

KS (Kurang Sekali) 1 

 

Pada tabel 3.7 dibawah ini dapat dilihat kreteria kuantitatif alat peraga 

pembelajaran: 

        Tabel 3.7 Skala Kuantitatif.66 

Kriteria Kuantitatif Kategori 

81-100% Baik Sekali 

61-80% Baik 

41-60% Cukup 

21-40% Kurang 

<21% Kurang Sekali 

 

Nilai keseluruhan dari alat peraga pembelajaran fisika pendeteksi dini 

bahaya banjir ini ditentukan dengan menghitung skor rata-rata seluruh kriteria 

penilaian, kemudian data yang diperoleh diubah menjadi data kualitatif sesuai 

                                                           
65 Sugiono, Op, Cit.,  h. 135. 
66 Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, Op, Cit., h. 35. 



dengan kriteria penilaian tabel 3.3 di atas. Data yang telah diperoleh  

kemudian dihitung untuk memperoleh nilai akhir indikator sebagai berikut:67 

Nilai Indikator = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟   

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡
  

Jika bobot indikator disingkat BSI, nilai indikator disingkat NI, nilai subindikator 

disingkat NSI, dan jumlah bobot disingkat JB maka rumus nilai akhir 

indikator dalam singkatan adalah sebagai berikut68: 

NI = 
𝐵𝑆𝐼 𝑥 𝑁𝑆𝐼

𝐽𝐵
 

Sedangkan untuk menghitung persentase dari komponen angket 

digunakan rumus sebagai berikut: 69  

P (k) = 
𝑆

𝑁
   x 100%  

Keterangan:  

P(k) = persentase komponen  

S = jumlah skor komponen hasil penelitian  

N = jumlah skor maksimum 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Ibid, h. 38. 
68 Ibid,  h. 39. 
69 Nanang Khoirudin, dkk. “Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Menggunakan Aplikasi 

Mindjet Mindmanager 9 Untuk Siswa Sma Pada Pokok Bahasan Alat Optik.” Jurnal Pendidikan 

Fisika Vol 1 No. 1, 2013 h. 5, Jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pfisika/article/view/1772 (diakses 25 

Desember 2016). 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Pengembangan Model 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan maka peneliti mendapatkan hasil 

utama dari penelitian dan pengembangan pendeteksi dini bahaya banjir sebagai 

alat peraga pembelajaran fisika materi listrik dinamis. Penelitian dan 

pengembangan dilakukan ditiga sekolah yaitu SMP N 3 Bandar Lampung, SMP N 

1 Gadingrejo dan SMP N 3 Gadingrejo. Responden dalam penelitian ini yaitu 

pendidik dan peserta didik kelas IX yang telah mendapatkan materi listrik dinamis.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian dan pengembangan 

dengan mengadaptasi metode R&D Born and Gall yang telah dimodifikasi oleh 

Sugiono dari tahap 1 sampai tahap 7. Dalam penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan menghasilkan produk alat peraga pembelajaran fisika berupa pendeteksi 

dini bahaya banjir. Hasil dari analisi kebutuhan  yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

 

 

 

a. Hasil Tahapan Identifikasi Masalah dan Pengumpulan Data 



Hasil pada tahap identifikasi masalah dan pengumpulan data dari kajian 

pustaka dan pra penelitian yang dilakukan pada saat analisis kebutuhan. 

1. Hasil Landasan Teori 

Pada landasan teori ditemukan teori-teori yang mendukung 

tentang kelayakan dan fungsi alat peraga  sebagai media 

pembelajaran. Berdasarkan kajian pustaka, bahwa penggunaan alat 

peraga sebagai media pembelajan dapat memperjelas bahan 

pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi atau soal yang disajikan guru. 

Selain itu penggunan alat peraga juga dapat mendukung kegiatan 

pemahaman konsep dengan data yang nyata yang dihasilkan dari 

suatu uji coba dari kegiatan pembelajaran tersebut.  

2. Hasil Pra Penelitian (Observasi Lapangan) 

Pra penelitian atau observasi lapangan dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan guru dan peserta didik mengenai alat peraga 

pembelajaran. Observasi lapangan dilakukan dengan menyebar 

kuisioner dan wawancara kepada guru dan peserta didik. Kreteria 

pertanyaan observasi adalah mengenai keterampilan yang dimiliki 

oleh pendidik dalam menggunakan dan mengembangkan alat 

peraga disekolah dan tanggapan peserta didik dalam menggunakan 

alat  peraga. 



Hasil dari pra penelitian atau observasi lapangan yang 

didapatkan yaitu, pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran 

fisika dikelas, dan perlunya dilakukan pengembangan alat peraga 

sebagai alat peraga pembelajaran.  

b. Hasil Desain Produk 

Berdasarkan data hasil pra penelitian atau observasi lapangan, maka 

spesifikasi produk yang akan dikembangankan adalah alat peraga 

pembelajaran yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Berikut adalan perencanaan pengembangan pendeteksi dini 

bahaya banjir sebagai alat peraga fisika yang  dikembangkan: 

i. Pengumpulan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga 

pembelajaran fisika pendeteksi dini bahaya banjirnya; 

j. Membuat kerangka menara pendeteksi dini bahaya banjir menggunakan 

balok kayu; 

k. Memotong pipa paralon dan merangkainya; 

l. Memasangan kabel kepipa paralon dan tiga pitingan lampu kebagian atas 

kerangka menara pendeteksi banjir; 

m. Memasang tiga buah lampu pada masing-masing pitingan lampu dan 

menghubungkan kabel yang terpasang pada pipa paralon kepitingan 

lampu dan memasang alarm pada bagian belakang pitingan lampu; 

n. Menghubungkan soket listrik dengan kabel yang terpasang pada pitingan 

lampu dan pipa paralon; 



o. Menghubungkan soket dengan sumber listrik, setelah itu tuangkan air 

sedikit demi sedikit kedalam pipa paralon sampai menyentuh kabel pada 

bagian atas pipa; 

p. Setelah percobaan dilakukan dapat diketahui apabila ada kesalahan dalam 

pembuatan  yang ada pada alat peraga tersebut. 

    

Gambar 4.1 Desain produk awal sebelum validasi 

B. Kelayakan Model 

Setelah produk telah berhasil dikembangkan langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji kelayakan model dengan cara validasi produk. Validasi 

desain atau produk dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi 

dilakukan dengan 2 macam, yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli media. 

Sebelum melakukan validasi desain atau produk, terlebih dahulu melakukan 

validasi instrumen penelitian oleh dosen ahli.  Lembar validasi diberikan 

kepada 3 orang ahli materi dan 3 orang ahli media sebagai validator. 

a. Validasi Ahli Materi 



Validasi ahli materi dilakukan dengan menjelaskan cara kerja alat 

peraga yang telah dikembangkan dan hubungan alat peraga dengan 

materi pembelajaran listrik dinamis.  Selanjutnya validator ahli 

materi dimohon memberi penilaian terhadap alat peraga. Hasil 

validasi ahli materi dapat dilihat pada tabel 4.1  

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi 

Aspek aspek 

penilaian 

Kriteria Validator 𝚺 

skor 

Rata 

Kreteria 
𝚺 Per 
Aspek 

Rata 

per 

Aspek 

Persentase 

1 2 3 

Kesesuaian 

konsep 

1 5 5 5 15 5 44 4,88 97,8% 

2 5 5 5 15 5 

3 4 5 5 14 4,7 

Keterkaiatan 

alat peraga 

dengan bahan 

ajar 

4 5 5 5 15 5 57 4,75 95% 

5 5 4 4 13 4,3 

6 4 5 5 14 4,7 

7 5 5 5 15 5 

Nilai 

pendidikan 

8 4 4 5 13 4,3 71 4,73 94,7% 

9 5 4 5 14 4,7 

10 5 5 4 14 5 

11 5 5 5 15 5 

12 5 5 5 15 5 

Konten fisika 13 5 4 5 14 4,7 29 4,83 96,7 % 

14 5 5 5 15 5 

Jumlah 67 66 68 201 67,4 201 19,19 384,1 % 

Rata-rata 4,79 4,71 4,,86 14,36 4,79 50,25 4,79 96,03 % 

Keterangan  BS 

 

Berdasarkan tabel 4.1 penilaian oleh validasi ahli materi diatas dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang kesesuaian alat peraga dengan materi listrik 

dinamis mendapatkan persentase kelayakan sebesar 97,8%. Pada aspek 2 

tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar mendapatkan persentase 



kelayakan sebesar 95%. Pada aspek 3 tentang aspek nilai pendidikan 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 94,7% dan pada aspek 4 

tantang konten isi fisika mendapatkan persentase kelayakan sebesar 96%. 

Jumlah skor total  untuk penilaian validator ahli materi sebesar  201 dengan 

14 kreteria penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli materi yaitu sebesar 

4,79 dengan persentase kelayakan sebesar 96,3%. Data dari analisis hasil 

penilaian validasi ahli materi dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini: 

 

Gambar 4.2  Grafik hasil penilaian validasi ahli materi 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli 

materi. Penilaian asepek 1 kesesuaian alat peraga dengan materi listrik 

dinamis mendapat persentase kelayakan 97,8% dengan kategori baik sekali.  

Penilaian aspek 2 tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar 

mendapatkan persentase kelayakan 95% dengan kategori baik sekali. 
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Penilaian aspek 3 tentang nilai pendidikan mendapat persentase kelayakan 

sebesar 94,7% dengan kategori baik sekali dan penilaian aspek 4 tentang 

konten isi fisika mendapatkan persentase kelayakan 96,7% dengan kategori 

baik sekali.  

b. Validasi Ahli Media Tahap I 

Validasi ahli media dilakukan dengan menjelaskan cara pembutan, 

bentuk dan manfaat alat peraga sebagai alat peraga pembelajaran. Ahli 

media kemudian dimohon untuk memberikan penilaian atas alat peraga 

yang dikembangkan sebagai alat peraga pembelajaran fisika. Hasil validasi 

ahli media dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media Tahap I 

Aspek 

penilaia

n 

Kreteria Validator Ahli 

Media 

Tahap I 

𝚺 

S

k

o

r 

Rata 

k

r

e

t

e

𝚺 

S

e

l

u

r

Rata 

p

e

r

 

a

Persentase 

1 2 3 



r

i

a 

u

h

 

a

s

p

e

k 

s

p

e

k 

1. Efesiensi  1 4 3 4 11 3,7 42 3,5 70,0% 

2 4 3 4 11 3,7 

3 3 3 3 9 3,0 

4 4 3 4 11 3,7 

2. Keakuratan  5 4 4 4 12 4,3 35 4,0 77,8% 

6 4 4 4 12 4,0 

7 3 4 4 11 3,7 

3. Estetika 8 3 4 3 10 3,3 35 3,9 77,8% 

9 4 4 4 12 4,0 

10 5 4 4 13 4,3 

4. Ketahanan  11 4 4 4 12 4,0 12 4 80,0% 

5. Keamanan  12 5 4 4 13 4,3 51 4,25 85,0% 

13 4 4 4 12 4,0 

14 4 4 4 12 4,0 

15 5 4 5 14 4,7 

Jumlah   60 56 59 175 58,6 175 19,62 390,6% 

Rata-Rata   4,00 3,73 3,93 11,7 3,9 35,00 3,9 78,11% 

Keterangan   Baik 

  

Berdasarkan tabel 4.2 penilaian oleh validasi ahli media tahap 1 diatas 

dapat diketahui pada aspek 1 tentang efesiensi alat peraga mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 70%. Pada aspek 2 tentang keakuratan alat 

peraga mendapatkan persentase kelayakan sebesar 77,8%. Pada aspek 3 

tentang aspek estetika mendapatkan persentase kelayakan sebesar 77,8%, 



pada aspek 4 tantang ketahanan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

80% dan pada aspek 5 tentang keamanan alat peraga mendapat persentase 

kelayakan sebesar 85%. Jumlah skor total untuk penilaian validator ahli 

media tahap 1 sebesar  175 dengan 15 kreteria penilaian. Rata-rata 

penilaian validator ahli media tahap I yaitu sebesar 3,9 dengan persentase 

kelayakan sebesar 78.11%. Data dari analisis hasil penilaian validasi ahli 

media tahap I dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini: 

 

 

Gambar 4.3  Grafik penilaian validasi ahli media tahap I 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli 

media tahap I. Penilaian asepek 1 efesiensi mendapat persentase kelayakan 

70% dengan kategori baik. Penilaian aspek 2 tentang keakuratan alat 

mendapatkan persentase kelayakan 77,8% dengan kategori baik. Penilaian 
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aspek 3 tentang estetika mendapat persentase kelayakan sebesar 77,8% 

dengan kategori baik, penilaian aspek 4 tentang ketahanan alat peraga 

mendapatkan persentase kelayakan 80% dengan kategori baik dan aspek 5 

tentang keamanan alat peraga mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

85% dengan kategori baik sekali. 

c.  Hasil Validasi Ahli Media Tahap II 

Produk yang telah divalidasi tahap I kemudian dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk penyempurnaan produk. Adapun hasil validasi pada tahap 

II ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli Media Tahap II 

Aspek penilaian Kreteria 

p

e

n

il

a

i

a

n 

Validator Ahli 

Media 

Tahap II 

𝚺 
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Rata 
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e

r

i

a 
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Skor 

r

a

t

a

 

p

e

r

 

a

s

p

e

k 

Persentase 

ke

la

ya

ka

n 

(%

) 

1 2 3 

1. Efesiensi alat 

peraga  
1 4 5 5 14 4,7 54 4,5 90,0 

2 4 5 4 13 4,3 

3 4 5 5 14 4,7 

4 4 4 5 13 4,3 

2. Keakuratan alat 

peraga 
5 5 5 5 15 4,3 44 4,7 97,8 

6 5 5 5 15 5,0 



7 5 5 4 14 4,7 

3. Estetika 8 5 4 5 14 4,7 43 4,8 95,6 

9 5 5 5 15 5,0 

10 4 5 5 14 4,7 

4. Ketahanan alat 11 5 5 4 14 4,7 12 4 80,0 

5. Keamanan bagi 

peserta 

didik 

12 4 4 5 13 4,3 55 4,6 91,7 

13 5 5 5 15 5,0 

14 4 5 4 13 4,3 

15 4 5 5 14 4,7 

Jumlah   67 72 71 210 67,4 208 22,5167 455,0 

Rata-Rata   4,47 4,80 4,73 14,00 4,5 41,60 4,5 91,00 

  

Berdasarkan tabel 4.3 penilaian oleh validasi ahli media tahap II diatas 

dapat diketahui pada aspek 1 tentang efesiensi alat peraga mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 90%. Pada aspek 2 tentang keakuratan alat 

peraga mendapatkan persentase kelayakan sebesar 97,8%. Pada aspek 3 

tentang aspek estetika mendapatkan persentase kelayakan sebesar 95,6%, 

pada aspek 4 tantang ketahanan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

80% dan pada aspek 5 tentang keamanan alat peraga mendapat persentase 

kelayakan sebesar 91,7%. Jumlah skor total untuk penilaian validator ahli 

media tahap II sebesar  208 dengan 15 kreteria penilaian. Rata-rata 

penilaian validator ahli media tahap II yaitu sebesar 4,5 dengan persentase 

kelayakan sebesar 91%. Data dari analisis hasil penilaian validasi ahli 

media tahap II dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini: 



 
Gambar 4.  Grafik Penilaian Validasi Ahli Media Tahap II 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli 

media tahap II. Penilaian asepek 1 efesiensi mendapat persentase kelayakan 

90% dengan kategori baik. Penilaian aspek 2 tentang keakuratan alat 

mendapatkan persentase kelayakan 97,8% dengan kategori baik. Penilaian 

aspek 3 tentang estetika mendapat persentase kelayakan sebesar 95,6% 

dengan kategori baik, penilaian aspek 4 tentang ketahanan alat peraga 

mendapatkan persentase kelayakan 80% dengan kategori baik dan aspek 5 

tentang keamanan alat peraga mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

91,7% dengan kategori baik sekali. 

 

C. Hasil Revisi Desain (Produk Awal) 
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Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator ahli materi dan 

ahli media maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran yang 

diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk awal. Hasil 

revisi desain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hasil Validasi Ahli Materi 

 Hasil revisi ahli materi berupa perbaikan dari saran terhadap alat peraga 

pembelajaran menurut pada validator. Pada validator ahli materi terhadap 

alat peraga ini yaitu:  

1. Ibu Rahma Diani, M.Pd. 

2. Bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc. 

3. Bapak Antomi Saregar, M.Pd., M.Si. 

Menurut ibu Rahma Diani, M.Pd. dan bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc. alat 

peraga yang telah dibuat sudah baik dan tetap dipertahankan. Menurut bapak 

Antomi Saregar, M.Pd., M.Si. terdapat 3 saran atau masukan. Saran dari 

hasil validasi ahli materi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Materi 

Nama Validator Saran Perbaikan 



Antomi Saregar, 

M.Pd., M.Si. 

1. Belum spesifik 

menjelaskan 

konsep fisika 

yang mana 

2. Dibuat panduan 

penggunaan 

3. Dibuat 

spesifikasi alat 

 

1. Telah dijelaskan menjelaskan 

konsep listrik dinamis terutama 

materi tentang pengertian kuat 

arus listrik, rangkaian listrik, 

hukum ohm, bahan konduktor 

dan isolator, dan hukum 

Kirchhoff tentang rangkaian 

bercabang. 

2. Telah dibuat panduan 

penggunaan. 

3. Telah dibuat spesifikasi alat 

 

b. Hasil Revisi Ahli Media 

 Hasil revisi ahli media berupa perbaikan dari saran terhadap alat 

peraga pembelajaran menurut pada validator. Pada validator ahli media 

terhadap alat peraga ini yaitu:  

1. Ibu Mukarramah Mustari, M.Pd. 

2. Bapak Irwandani, M.Pd. 

3. Bapak Sodikin, M.Pd. 

Menurut ibu  Mukarramah Mustari, M.Pd alat peraga yang telah dibuat 

sudah baik dan tetap dipertahankan. Menurut bapak Irwandani, M.Pd. dan 

bapak Sodikin, M.Pd. terdapat beberapa saran atau masukan. Saran dari hasil 

validasi ahli media tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Media 

Nama Validator Saran Perbaikan 

Irwandani, M.Pd. 1. Perlu lubang 

dibagian bawah 

untuk membuang 

1. Telah dibuat lubang pada sisi 

bagian bawah pipa paralon. 

2. Telah ditambahkan selang pada 



air setelah alat 

telah selesai 

digunakan. 

2. Perlu ada  bagian 

sisi pipa paralon 

yang dibuat 

transparan agar air 

dapat terlihat 

menyetuh kabel 

ketika volume air 

dinaikan.  

bagian sisi pipa paralon agar 

kenaikan volume air dapat 

terlihat. 

 

Sodikin, M.Pd. 1. Bagian sisi pipa 

paralon dibuat 

bagian agar air 

dapat terlihat 

ketika air naik. 

2. Dibuat lubang 

pada bagian 

bawah pipa 

paralon. 

1. Telah ditambahkan selang 

dibagian sisi paralon. 

2. Telah dibuat lubang dibagian 

bawah pipa paralon. 

 



Gambar produk setelah divalidasi ahli media dapat dilihat pada gambar berikut:

     

Gambar 4.5 Desain Produk Setelah divalidasi 

D. Efektivitas Model (Uji Coba Produk) 

Uji coba alat peraga yang telah direvisi ini dilakukan di 3 sekolah. Uji 

coba meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, setelah melakukan 

pembelajaran dengan alat peraga peserta didik diminta untuk mengisi angket 

tanggapan. Hasil yang didapat dari uji coba tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

  



d. Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada uji coba satu lawan satu ini dilakukan oleh 10 peserta didik 

yang terdiri dari 5 kelas dari masing-masing sekolah. Data dari angket 

yang didapat pada saat uji coba kelompok kecil pada masing-masing 

sekolah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:  

Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil (SMP N 1 Gadingrejo) 

Aspek Penilaian 

 

𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan  

Penampilan Fisik 41 84% 

Motivasi Belajar 311 88,57% 

Pengoprasian 136 90,67% 

Kualitas 177 87,5 

Jumlah 666 350,74% 

Rata-Rata 166,5 87,69% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP 

1 Gadingrejo dengan 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

penampilan fisik mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 41 dan persentase kelayakan 84%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep materi 

listrik dinamis dengan media alat peraga mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 311 dan persentase kelayakan 88,57%. Pada aspek 3 penilaian 

tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat peraga mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 136 dan persentase kelayakan 90,67%. Pada aspek 4 



penilaian tentang kualitas alat peraga mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 177 dan persentase kelayakan 87,5%. Jumlah total nilai seluruh 

aspek adalah sebesar 666 dengan rata-rata 166,5 dan jumlah total 

persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 350,74% dengan 

rata-rata persentase kelayakan sebesar 87,69%. Data dari tabel uji coba 

kelompok kecil di SMP N 1 Gadingrejo dapat dilihat pada gambar 4.6 

berikut : 

 
Gambar 4.6 Grafik Uji Coba Kelompok Kecil di SMP N 1 Gadingrejo 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di SMP N 1 Gadingrejo. Penilaian asepek 1 penampilan fisik 

mendapat persentase kelayakan 84% dengan kategori baik sekali.  

Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar mendapatkan persentase 

kelayakan 88,57% dengan kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang 

pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 91% 
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dengan kategori baik sekali dan penilaian aspek 4 tentang kualitas 

mendapatkan persentase kelayakan 88% dengan kategori baik sekali.  

Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil (SMP N 3 

Gadingrejo) 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan  

Penampilan Fisik 45 90% 

Motivasi Belajar 313 89,45% 

Pengoprasian 132 88% 

Kualitas 181 90,5% 

Jumlah 671 357,95% 

Rata-Rata 167,75 89,49% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP 

3 Gadingrejo dengan 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

penampilan fisik mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 45 dan persentase kelayakan 90%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep materi 

listrik dinamis dengan media alat peraga mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 313 dan persentase kelayakan 89,45%. Pada aspek 3 penilaian 

tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat peraga mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 132 dan persentase kelayakan 88%. Pada aspek 4 

penilaian tentang kualitas alat peraga mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 181 dan persentase kelayakan 90,5%. Jumlah total nilai seluruh 

aspek adalah sebesar 671 dengan rata-rata 167,75 dan jumlah total 



persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 350,74% dengan 

rata-rata persentase kelayakan sebesar 89,49%. Data dari tabel uji coba 

kelompok kecil di SMP N 3 Gadingrejo dapat dilihat pada gambar 4.7 

berikut: 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Uji Coba Kelompok Kecil di SMP N 3 Gadingrejo 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di SMP N 3 Gadingrejo. Penilaian asepek 1 penampilan fisik 

mendapat persentase kelayakan 90% dengan kategori baik sekali.  

Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar mendapatkan persentase 

kelayakan 89,45% dengan kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang 

pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 88% 

dengan kategori baik sekali dan penilaian aspek 4 tentang kualitas 

mendapatkan persentase kelayakan 91% dengan kategori baik sekali.  
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Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil (SMP N 3 

Bandar Lampung) 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan  

Penampilan Fisik 46 92% 

Motivasi Belajar 303 86,6% 

Pengoprasian 129 86% 

Kualitas 172 86% 

Jumlah 650 350,6% 

Rata-Rata 162,5 87,6% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP 

3 Bandar Lampung dengan 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 

tentang penampilan fisik mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan 

jumlah nilai total sebesar 46 dan persentase kelayakan 92% . Pada aspek 

2 penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep 

materi listrik dinamis dengan media alat peraga mendapatkan jumlah 

nilai total sebesar 303 dan persentase kelayakan 86,6%. Pada aspek 3 

penilaian tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat peraga 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 129 dan persentase kelayakan 

86%. Pada aspek 4 penilaian tentang kualitas alat peraga mendapatkan 

jumlah nilai total sebesar 172 dan persentase kelayakan 86%. Jumlah 

total nilai seluruh aspek adalah sebesar 650 dengan rata-rata 162,5 dan 

jumlah total persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 350,6% 

dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 87,6%. Data dari tabel uji 



coba kelompok kecil di SMP N 3 Bandar Lampung dapat dilihat pada 

gambar 4.8 berikut: 

 
Gambar 4.8 Grafik Uji Coba Kelompok Kecil di SMP N 3 Bandar 

Lampung 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di SMP N 3 Bandar Lampung. Penilaian asepek 1 penampilan fisik 

mendapat persentase kelayakan 92% dengan kategori baik sekali.  

Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar mendapatkan persentase 

kelayakan 86,60% dengan kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang 

pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 86% 

dengan kategori baik sekali dan penilaian aspek 4 tentang kualitas 

mendapatkan persentase kelayakan 86% dengan kategori baik sekali.  

Dari hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di tiga sekolah 

yaitu SMP N 1 Gadingrejo, SMP N 3 Gadingrejo dan SMP N 3 Bandar 

Lampung didapat gabungan data hasil uji coba penggunaan alat peraga 

yang dapat dilihat pada tabel. 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil di tiga 

sekolah 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek 𝚺 Rata-Rata Persentase 

Kelayakan 

Penampilan Fisik 132 88,67% 

Motivasi Belajar 927 88,34% 

Pengoprasian 397 88,34% 

Kualitas 530 88,34% 

Jumlah 1987 353,69% 

Rata-Rata 496,75 88,42% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP 

N 1 Gadingrejo, SMP N 1 Gadingrejo dan SMP 3 Bandar Lampung 

dengan total 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang penampilan 

fisik mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 132 dan rata-rata persentase kelayakan 88,67%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep materi 

listrik dinamis dengan media alat peraga mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 927 dan rata-rata persentase kelayakan 88,34%. Pada aspek 3 

penilaian tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat peraga 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 397 dan persentase kelayakan 

88,34%. Pada aspek 4 penilaian tentang kualitas alat peraga 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 530 dan persentase kelayakan 

88,34%. Jumlah total nilai seluruh aspek adalah sebesar 1987 dengan 



rata-rata 496,75 dan jumlah total persentase kelayakan seluruh aspek 

adalah sebesar 353,69% dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 

88,42% . Data dari tabel uji coba kelompok kecil di ketiga sekolah dapat 

dilihat pada gambar 4.9 berikut : 

 
Gambar 4.9 Grafik Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil di tiga 

sekolah. 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di tiga sekolah yaitu SMP N 1 Gadingrejo, SMP N 3 Gadingrejo dan 

SMP N 3 Bandar Lampung penilaian asepek 1 penampilan fisik mendapat 

persentase kelayakan 88,67% dengan kategori baik sekali .  Penilaian aspek 

2 tentang motivasi belajar mendapatkan persentase kelayakan 88,34% 

dengan kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang pengoprasian alat 

peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 88,34%  dengan kategori 
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baik sekali dan penilaian aspek 4 tentang kualitas mendapatkan persentase 

kelayakan 88,34% dengan kategori baik sekali.  

 

e. Uji Lapangan  

Uji lapangan ini  diberikan kepada sebuah kelas yang terdiri 30 peserta 

didik yang diambil dari 6 kelas. Prosedur  uji coba lapangan sama seperti 

uji coba kelompok kecil yaitu dengan mengisi angket penelitian. Data 

hasil penyebaran angket disajikan dalam tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10  Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMP N 1 

Gadingrejo) 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Penampilan Fisik 123 82% 

Motivasi Belajar 896 85,3% 

Pengoprasian 384 85,3% 

Kualitas 525 87,5% 

Jumlah 1928 340,2% 

Rata-Rata 482 85% 

  

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui pada aspek 1 tentang 

penampilan fisik mendapatkan persentase kelayakan 82%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep materi 

listrik dinamis dengan media alat peraga mendapatkan persentase 

kelayakan 85,3%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek pengoprasian 

dan kinerja alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 85,3%. Pada 



aspek 4 penilaian tentang kualitas alat peraga mendapatkan persentase 

kelayakan 87,5%. Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 85%. 

Data dari tabel 4.11 dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut: 

  
  Gambar 4.10 Grafik Uji Coba Lapangan di SMP 1 Gadingrejo  

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan 

di SMP N 1 Gadingrejo. Penilaian asepek 1 penampilan fisik mendapat 

persentase kelayakan 82% dengan kategori baik sekali.  Penilaian aspek 2 

tentang motivasi belajar mendapatkan persentase kelayakan 85,3% dengan 

kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang pengoprasian alat peraga 

mendapat persentase kelayakan sebesar 85,3% dengan kategori baik sekali 

dan penilaian aspek 4 tentang kualitas mendapatkan persentase kelayakan 

87,5% dengan kategori baik sekali.  

Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMP 3 Gadingrejo dapat 

diketahui data hasil uji coba lapangan seperti pada tabel 4.11 berikut: 
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Tabel 4.11  Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMP N  3 

Gadingrejo) 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Penampilan Fisik 121 80,7% 

Motivasi Belajar 878 86,6% 

Pengoprasian 383 85,1% 

Kualitas 508 84,7% 

Jumlah 1890 340,2% 

Rata-Rata 472,5 84,3% 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui pada aspek 1 tentang 

penampilan fisik mendapatkan persentase kelayakan 80,7%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep materi listrik 

dinamis dengan media alat peraga mendapatkan persentase kelayakan  86,6%. 

Pada aspek 3 penilaian tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat peraga 

mendapatkan persentase kelayakan 85,1%. Pada aspek 4 penilaian tentang 

kualitas alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 84,3%. Dengan rata-rata 

persentase kelayakan sebesar 84,3%. Data dari tabel 4.12 dapat dilihat pada 

gambar 4.11 berikut: 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Grafik Uji Coba Lapangan di SMP 3 Gadingrejo 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan 

di SMP N 3 Gadingrejo dengan kategori baik sekali. Penilaian asepek 1 

penampilan fisik mendapat persentase kelayakan 80,7% dengan kategori 

baik sekali.  Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar mendapatkan 

persentase kelayakan 86,6% dengan kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 

tentang pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 

85,1% dengan kategori baik sekali dan penilaian aspek 4 tentang kualitas 

mendapatkan persentase kelayakan 84,7% dengan kategori baik sekali.  

Pada uji coba lapangan selanjutnya dilakukan di SMP N 3 Bandar 

Lampung. Adapun data hasil uji coba dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut:  
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Tabel 4.12  Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMP N  3 

Bandar Lampung) 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan 

Penampilan Fisik 124 82,7% 

Motivasi Belajar 890 84,8% 

Pengoprasian 380 88,4% 

Kualitas 522 87,0% 

Jumlah 1916 338,9% 

Rata-Rata 479 84,7% 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui pada aspek 1 tentang 

penampilan fisik mendapatkan persentase kelayakan 82,7%. Pada aspek 

2 penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep 

materi listrik dinamis dengan media alat peraga mendapatkan persentase 

kelayakan  84,8%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek pengoprasian 

dan kinerja alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 84,4%. Pada 

aspek 4 penilaian tentang kualitas alat peraga mendapatkan persentase 

kelayakan 87%. Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 84,7%. 

Data dari tabel 4.13 dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut:  



 
Gambar 4.12  Grafik Uji Coba Lapangan di SMP N 3 Bandar Lampung 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan 

di SMP N 3 Bandar Lampung. Penilaian asepek 1 penampilan fisik 

mendapat persentase kelayakan 82,7% dengan kategori baik sekali.  

Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar mendapatkan persentase 

kelayakan 84,8% dengan kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang 

pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 84,4% 

dengan kategori baik sekali dan penilaian aspek 4 tentang kualitas 

mendapatkan persentase kelayakan 87% dengan kategori baik sekali.  

 Hasil rata-rata dari ketiga sekolah pada uji coba lapangan yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut: 
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Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek 𝚺 Persentase Kelayakan 

Penampilan Fisik 368 81,8% 

Motivasi Belajar 2664 85,6% 

Pengoprasian 1147 84,9% 

Kualitas 1555 86,4% 

Jumlah 5734 338,7% 

Rata-Rata 1433,5 84,7% 

  

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di SMP N 1 

Gadingrejo, SMP N 1 Gadingrejo dan SMP 3 Bandar Lampung dengan 

jumlah total 90 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang penampilan 

fisik mendapatkan penilaian per aspek mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 368 dan rata-rata persentase kelayakan 81,87%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep materi 

listrik dinamis dengan media alat peraga mendapatkan jumlah nilai total 

sebesar 2664 dan rata-rata persentase kelayakan 85,6%. Pada aspek 3 

penilaian tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat peraga 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 1147 dan persentase kelayakan 

84,9%. Pada aspek 4 penilaian tentang kualitas alat peraga mendapatkan 

jumlah nilai total sebesar 1555 dan persentase kelayakan 86,4%. Jumlah 

total nilai seluruh aspek adalah sebesar 5734 dengan rata-rata 1433,5 

dan jumlah total persentase kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 

353,69% dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 84,7% . Data 



dari tabel uji coba lapangan di ketiga sekolah dapat dilihat pada gambar 

4.13 berikut : 

 
 

Gambar 4.13 Grafik Hasil Rata-Rata Uji Coba Lapangan di Tiga 

Sekolah. 

 

Dari grafik diatas menunjukan hasil rata-rata persentase penilaian uji 

coba lapangan di tiga sekolah. Penilaian asepek 1 penampilan fisik 

mendapat persentase kelayakan 81,8% dengan kategori baik sekali.  

Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar mendapatkan persentase 

kelayakan 85,6% dengan kategori baik sekali. Penilaian aspek 3 tentang 

pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 84,9% 

dengan kategori baik sekali  dan penilaian aspek 4 tentang kualitas 

mendapatkan persentase kelayakan 86,4% dengan kategori baik sekali.  
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Pada hasil penilaian guru yang dilakukan di tiga sekolah tersebut 

didapatkan data hasil tanggapan pendidik yang dapat dilihat pada tabel 

4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Tanggapan Pendidik Terhadap Alat Peraga. 

Aspek aspek 

penilaian 

Kreteri

a 

Validator 𝚺 

skor 

Rata 

Kreteri

a 

𝚺 
Per 
Asp
ek 

Rata 

per 

Aspek 

Persentase 

1 2 3 

Kesesuaian 

konsep 

1 5 4 4 13 4,3 36 4 80% 

2 5 4 3 12 4 

3 4 4 3 11 3,7 

Keterkaiatan 

alat peraga 

dengan bahan 

ajar 

4 5 5 4 14 4,7 53 4,4 88,3% 

5 4 4 4 12 4 

6 5 4 5 14 4,7 

7 5 4 4 13 4,3 

Nilai 

pendidikan 

8 4 4 4 12 4 60 4 80% 

9 4 4 3 11 3,7 

10 5 4 3 12 4 

11 4 4 4 12 4 

12 4 5 4 13 4,3 

Efesiensi 

Alat Peraga 

13 4 5 4 13 4,3 57 4,75 95% 

14 4 5 5 14 4,7 

15 5 5 5 15 5 

16 5 5 5 15 5 

Keakuratan 

alat peraga 

17 4 4 4 12 4 36 4 80% 

18 4 4 4 12 4 

19 4 4 4 12 4 

Estetika 20 4 4 4 12 4 36 4 80% 

21 4 4 4 12 4 

22 4 4 4 12 4 

Ketahanan  23 5 5 5 15 5 15 5 100% 

Keamanan  ,24 5 5 5 15 5 60 5 100% 

25 5 5 5 15 5 

26 5 5 5 15 5 

27 5 5 5 15 5 

Jumlah 121 119 113 353 112,7 353 35,2 703,3 % 

Rata-rata 4,48 4,41 4,19 13,07 4,39 44,1 4,39 87,92 % 

  



Berdasarkan tabel 4.14 diatas penilai 1 yaitu ibu Eni Purwanti, S.Pd. 

guru SMP N 1 Gadingrejo, penilai 2 ibu Titin Suprihatin, S.Pd. dari SMP 

N 3 Gadingrejo dan penilai 3 ibu Hj. Siti Khordiyah, S.Pd. dari SMP N 3 

Bandar Lampung. Data hasil penilaian dari tiga pendidik tersebut dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang penampilan fisik mendapatkan persentase 

kelayakan 80%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek motivasi belajar 

dan pemahaman konsep materi listrik dinamis dengan media alat peraga 

mendapatkan persentase kelayakan  88,3%. Pada aspek 3 penilaian 

tentang nilai pendidikan mendapatkan persentase kelayakan 80%. Pada 

aspek 4 penilaian tentang efesiensi alat peraga mendapatkan persentase 

kelayakan 95%. Aspek 5 dan 6 penilaian tentang keakuratan alat peraga 

dan estetika mendapatkan persentase kelayakan masing-masing 80%. 

Pada aspek 7 dan 8 tentang ketahanan alat dan keamanan alat peraga 

bagi peserta didik mendapatkan persentase kelayakan masing-masing 

100%. Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 87,9%. Data dari 

tabel 4.14 dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut:  



 
 Gambar 4.14 Grafik Hasil Tanggapan Penilaian Pendidik 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian yang dilakukan 

oleh pendidik di tiga sekolah. Penilaian yang diberikan meliputi 8 aspek. 

Pada aspek 1 tentang penampilan fisik mendapatkan persentase kelayakan 

80% dengan kategori baik. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek motivasi 

belajar dan pemahaman konsep materi listrik dinamis dengan media alat 

peraga mendapatkan persentase kelayakan  88,3% dengan kategori baik 

sekali. Pada aspek 3 penilaian produk tentang nilai pendidikan 

mendapatkan persentase kelayakan 80% dengan kategori baik Pada aspek 4 

penilaian tentang efesiensi alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 

95% dengan kategori baik sekali. Aspek 5 dan 6 penilaian tentang 

keakuratan alat peraga dan estetika mendapatkan persentase kelayakan 

masing-masing 80% dengan kategori baik Pada aspek 7 dan 8 tentang 
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ketahanan alat dan keamanan alat peraga bagi peserta didik mendapatkan 

persentase kelayakan masing-masing 100% dengan kategori baik sekali. 

E. Pembahasan  

Tahapan awal yang dilakukan dalam perencanaan produk awal adalah 

melakukan observasi kesekolah-sekolah. Hasil dari observasi yang dilakukan 

diketahui bahwa penggunaan alat peraga dalam pembelajaran belum maksimal 

dan alat peraga dibutuhkan dalam pembelajaran. Langkah awal yang 

dilakukan dalam pembuatan alat peraga pendeteksi dini bahaya banjir diawali 

dengan mengumpulkan alat dan bahan. Selanjutnya alat dan bahan dirangkai 

menjadi sebuah alat peraga pembelajaran fisika berupa pendeteksi banjir. 

Produk tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

mengembangkan alat peraga. Alat peraga merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep 

pembelajaran dengan baik. 

Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa 

ahli sebelum diuji cobakan di lapangan.  Validasi dilakukan oleh 3 ahli materi 

dan 3 orang ahli media yang ahli dibidangnya. 

a. Hasil validasi produk oleh ahli materi 

Hasil validasi oleh ahli materi mencakup 4 aspek penilaian yaitu 

kesesuaian materi, keterkaitan alat peraga dengan materi, nilai 

pendidikan, dan konten fisika. Hasil penilaian dari 3 ahli materi 



mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,8 dengan  kreteria kelayakan 

sebesar 96,03%. Katergori penilaian adalah “Baik Sekali”, hal ini berarti 

alat peraga sudah sesuai dengan materi pembelajaran dan layak 

digunakan dalam pembelajaran. 

b. Hasil validasi ahli media tahap 1 

Pada validasi yang dilakukan oleh ahli media alat peraga sudah layak  

digunakan dalam pembelajaran tetapi ada beberapa komponen yang harus 

diperbaiki. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh 

validator ahli media. Validasi ahli media ini mecakup 5 aspek yaitu 

efesiensi alat peraga, keakuratan alat peraga, estetika, ketahanan alat dan 

keamanan bagi peserta didik. Hasil penilaian pada tahap I ini 

mendapatkan nilai rata-rata 3,9 dengan  kreteria kelayakan sebesar 

78,11% dan katerogi penilaian adalah “Baik”. Salah satu bagian yang 

diperbaiki adalah bagian sisi pipa paralon yang diberi lubang agar air 

dapat dibuang memalui lubang tersebut. 

c. Hasil validasi ahli media tahap II 

Hasil validasi produk yang telah dikembangkan menunjukan bahwa 

alat peraga sudah baik tetapi perlu ada perbaikan-perbaikan agar lebih layak 

dan lebih baik ketika digunakan sebagai alat peraga pembelajaran. Produk 

yang telah direvisi sudah sesuai dengan saran atau masukan dari para 

validator. Hasil revisi ahli media tahap satu ada beberapa saran atau masukan. 

Saran tersebut seperti perlu dibuatkan lubang dibagian bawah pipa paralon 



agar mudah ketika membuang air ketika selesai digunakan. Pada bagian sisi 

bagian samping pipa paralon dibuat transparan agar ketika volume air naik 

maka air akan terlihat mengenai kabel. Setelah validasi dilakukan maka 

produk siap diuji coba. Hasil penilaian pada tahap II ini mendapatkan nilai 

rata-rata 4,5 dengan  kreteria kelayakan sebesar 91% dan katerogi penilaian 

adalah “Baik Sekali”. 

d. Uji Coba Produk 

Uji coba meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan terhadap alat 

peraga. Uji coba ini diawali dengan mendemonstrasikan alat peraga tersebut 

kemudian mendiskusikan kaitannya dengan pokok bahasan listrik dinamis 

selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi angket tanggapan terhadap 

alat peraga. Dalam uji coba produk ada seorang guru atau pendidik yang juga 

diminta untuk mengisi angket tanggapan pendidik terhadap alat peraga. 

Angket peserta didik terdiri dari 4 aspek penilaian. Pada uji coba kelompok 

kecil yang dilakukan di SMP N 1 Gadingrejo medapatkan nilai sebesar 4,4 

dan persentase kelayakan sebesar 87,69% dengan kategori “Baik Sekali”. 

Pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP N 3 Gadingrejo 

medapatkan nilai sebesar 4,5 dan persentase kelayakan sebesar 89,49% 

dengan kategori “Baik Sekali”. Pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan 

di SMP N 3 Bandar Lampung medapatkan nilai sebesar 4,3 dan persentase 

kelayakan sebesar 87,6% dengan kategori “Baik Sekali”.   



Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMP N 1 Gadingrejo 

medapatkan nilai sebesar 4,4 dan persentase kelayakan sebesar 85% dengan 

kategori “Baik Sekali”. Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMP N 3 

Gadingrejo medapatkan nilai sebesar 4,2 dan persentase kelayakan sebesar 

84,3% dengan kategori “Baik Sekali”. Pada uji coba lapangan yang dilakukan 

di SMP N 3 Bandar Lampung medapatkan nilai sebesar 4,3 dan persentase  

kelayakan sebesar 84,7% dengan kategori “Baik Sekali”. Sedangan untuk 

penilaian pendidik di SMP N 1 Gadingrejo, SMP N 3 Gadingrejo dan SMP N 

3 Bandar Lampung  medapatkan nilai 4,39 dan persentase kelayakan sebesar 

87,92 dengan kategori “Baik Sekali”. Alat peraga yang telah dikembangkan 

dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik. Kekurangan alat peraga ini 

yaitu hanya ada 1 alat peraga sehingga tidak semua peserta didik dapat 

mencoba alat peraga tersebut. 

Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa pendetksi dini bahaya 

banjir sebagai alat peraga pembalajaran fisika pada materi listrik dinamis.  

Alat peraga ini digunakan untuk menjelaskan materi-materi tentang listrik 

dinamis. Setelah melalui tahap validasi dari beberapa dosen yang ahli 

dibidangnya serta uji coba yang dilakukan alat peraga ini dinyatakan “Baik 

Sekali” sehingga tidak perlu direvisi kembali. 

 

 

 

 



BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengembangan 

yang telah dilakukan yaitu: 

1. Pengembangan pendeteksi dini bahaya banjir sebagai alat peraga 

pembelajaran fisika dirangkai dengan cara membuat kerangka menara 

pendeteksi banjir terlebih dahulu. Memasang kabel secara seri pada pipa 

paralon yang sebelumnya telah dilubangi. Memasang pitingan lampu pada 

bagian atas  menara. Menghubungkan kabel yang telah terhubung kepipa 

paralon dengan pitingan lampu yang telah terpasang dibagian atas. 

Menghubungkan salah satu kebel pada setiap pitingan lampu ke soket listrik. 

Memasang kabel tunggal pada salah satu bagian soket listrik kemudian 

dimasukan kedalam pipa paralon. Memasang lampu pada pitingan yang telah 

dipasang pada menara dan memasang alram pada salah satu lampu bagian 

atas.  

2.  Pengembangan pendeteksi dini bahaya banjir layak digunakan dalam 

pembelajaran berdasarkan hasil validasi para ahli. Hasil uji coba yang 

dilakukan yaitu uji coba kelompok kecil dari tiga sekolah mendapatkan 

persentase kelayakan rata-rata sebesar 88,34% dengan katagori baik sekali. 



Pada uji coba lapangan yang dilakukan di tiga sekolah mendapatkan 

persentase kelayakan rata-rata sebesar 84,7% dengan kreteria baik sekali. 

 

B. Implikasi  

1. Jika  ada peningkatan kualitas pembelajaran menggunakan alat peraga 

maka dibutuhkan sebuah alat peraga pembelajaran fisika yang dianggap 

tepat. 

2. Jika dibutuhkan alat peraga baru yang dapat mempermudah proses 

pembelajaran maka perlu dikembangkan alat peraga pembelajaran fisika 

berupa pendeteksi dini bahaya banjir yang layak digunakan.  

C. Saran 

1. Bagi sekolah, sebaiknya alat peraga pendeteksi dini bahaya banjir ini 

diperbanyak guna meningkatkan kualitas dan kreatifitas peserta didik. 

2. Bagi guru, lebih baik jika setiap guru pengampu mata pelajaran fisika 

memiliki minimal satu alat peraga untuk mempermudah proses belajar 

mengajar. 

3. Bagi peneliti, harus mampu menjelaskan lebih banyak lagi mengenai 

konsep-konsep fisika yang dapat dijelaskan oleh alat peraga pendeteksi 

dini bahaya banjir. 
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