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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SEBAGAI ALAT PERAGA 

PENERAPAN KONSEP HUKUM PASCAL UNTUK PESERTA DIDIK 

KELAS VIII SMP 

Oleh 

Ulyanti Suraimah Hani 

 Penelitian tindakan ini bertujuan untuk mengetahui cara mengembangkan 

media pembelajaran sebagai alat peraga penerapan hukum pascal dan untuk 

mengetahui tingkat kemenarikan media pembelajaran sebagai alat peraga.  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian Research and development (R&D) 

yang diadaptasi oleh Sugiyono dari metode Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP PGRI 6 Bandar Lampung dan instrumen pengumpulan data yang 

digunakan berupa angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan guru 

fisika SMP untuk mernguji kualitas alat peraga penerapan konsep hukum pascal 

untuk peserta didik Kelas VIII SMP. Dan angket tanggapan guru dan  siswa untuk 

mengetahui tanggapan  terhadap alat peraga yang dikembangkan dan siswa terhadap 

penyajian alat peraga. Hasil penelitian dan pengembangan ini adalaah alat peraga 

sederhana dari penerapan konsep hukum pascal. Peneliti mengumpulkan informasi 

dari pakar yakni ibu Sri Latifah M,Sc. Langkah ini adalah tahapam awal yang 

ditunjukkan untuk menentukan jenis alat peraga yang akan dikembangkan. 

Pengembangan alat peraga ini dilakukan dan mengadaptasi dari metode research and 

development (R&D) yang terdiri dari beberapa tahapan yang mengikuti langkah Bord 

and Gall, antara lain mengidentifikasi potensi dan masalah, mengumpilkan data, 

mendisain produk berupa alat peraga sederhana, validsi desain, revisi desain produk, 

uji coba produk dan revisi produk akhir.  

 Hasil penilaian alat peraga sederhana dalam penerapan konsep hukum pascal 

antara lain: penilaian ahli materi memberikan skor rata-rata akhir 96,3 dikriteriakan 

sangat menarik , ahli media memberikan skor rata-rata akhir 80,6 dikriteriakan sangat 

menarik, dan guru SMP memberikan skor 90,83 dikriteriakan sangat baik . hasil uji 

coba produk menunjukan bahwa rata-rata nilai akhir kemenarikan siswa pada kriteria 

sangat menarik. pengembangan media pembelajaran sebagai alat peraga penerapan 

konsep hukum Pascal untuk peserta didik kelas VIII SMP sangat layak di jadikan 

media pembelajaran. 

Kata kunci : Alat peraga sederhana, R&D, Hukum Pascal.  
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MOTTO 

 

 

“Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan (pula)”. 

(Q.S. Ar-Rahman Ayat 60)
1
 

 

  

                                                 
1
Departemen Agama RI Al-Qur’an Terjemah (Depok: Penerbit Al-Huda, 2005), h. 534. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan nasional sangat penting untuk dimaknai karena pembukaan UUD 

1945 secara eksplisit menyebutkan salah satu tujuan dari pembentukan pemerintah negara 

yang berdasarkan Pancasila yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, salah 

satu cita-cita kemerdekaan yang hendak diwujudkan dengan pembentukan pemerintah negara 

Indonesia adalah terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas. Berdasarkan hal ini, 

dapat dipahami bahwa penegasan akan pentingnya membentuk masyarakat yang tercedas 

tercantum dalam  Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak 

mendapat pengajaran". 

Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berpengajaran atau istilah yang lebih lazim 

digunakan sekarang adalah yang berpendidikan. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban 

pemerintah sebagai abdi dan alat negara untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat 

memperoleh pengajaran atau pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara, demi 

terwujudnya suatu kehidupan bangsa yang cerdas, yang menjadi cita-cita kemerdekaan 

bangsa. 

Mengenai tujuan dari pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan 

masyarakat, GBHN merumuskannya sebagai berikut: "Pendidikan nasional berdasarkan 

Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, 

terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu 
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menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat 

kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu maka mesti dikembangkan 

iklim pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan 

perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu 

mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta 

bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa". Selanjutnya GBHN 

menegaskan pula bahwa "Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat manusia". 

Rumusan GBHN mengenai tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai sudah cukup 

mengungkapkan berbagai aspek utama dari harkat dan martabat kemanusiaan sekaligus juga 

merupakan kualitas manusia Indonesia yang dicita-citakan, secara komprehensif dan 

mendasar. Melalui proses pendidikan manusia Indonesia diharapkan mampu 

mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya yang menyangkut aspek-aspek religiositas, 

moralitas, intelektualitas, profesionalitas, nasionalitas dsb. itu secara lebih baik dan terarah.
2
 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, Sumber daya manusia yang baik akan berimpas pada meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini disadari oleh para peserta didik yang menempuh 

pendidikan dan belajar untuk memperoleh ilmu, dimana peserta didik mengetahui apa yang 

sebelumnya tidak peserta didik ketahui. Sehingga pengetahuan mampu membawa peserta 

didik kearah cita-cita yang diharapkan. 

                                                 
                          1

”Tujuan Pendidikan Nasional” (On-Line), tersedia di: http:// alkitab. sabda .org /resource. 

php? Topic = 173 & res = jpz/ TujuanPendidikan Nasional/,( 1 Maret 2015)  
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Peningkatan sumber daya manusia khususnya peserta didik mesti tidak hanya disadari 

oleh sebagian kecil peserta didik saja. Namun mesti ada dukungan dari pihak keluarga, pihak 

sekolah, dan pihak yang berkewajiban dengan kata lain pihak yang diamanahkan dalam 

sistem pendidikan. 

Sumber daya peserta didik harus didukung dengan keberadaan sarana dan prasana 

dikarenakan sarana dan prasarana merupakan salah satu objek yang sangat vital dalam 

mendukung tecapainya tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran. 

Pada sudut lain, setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan 

pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana 

pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran tenaga pendidik 

pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, tenaga 

pendidik tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan 

peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan pada masing masing mata 

pelajaran. 

Fisika adalah salah satu pelajaran yang tidak hanya menekankan pada konsep, tetapi 

juga pada praktek. Alat peraga menjadi salah satu bagian yang dapat megantarkan konsep 

yang abstrak menjadi lebih konkrit. Pada pelajaran Fisika peserta didik mampu menggali 

kreatifitas dengan menerapkan konsep yang ada dalam materi pelajaran Fisika, namun pada 

kenyataannya tidak semua materi dalam mata pelajaran Fisika dapat dilakukan hanya dengan 

pemahaman konsep saja akan tetapi didukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti 

alat peraga sehingga dapat memberikan efek senang, semangat, dan pemahaman contoh 

penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. 
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Beberapa masalah belajar yang ada yaitu peserta didik sulit mempelajari konsep yang 

abstrak, sulit membayangkan peristiwa yang telah lalu, sulit mengamati sesuatu objek yang 

terlalu besar/kecil, sulit memperoleh pengalaman langsung, sulit memahami pelajaran yang 

diceramahkan, sulit untuk memahami konsep yang rumit, dan terbatasnya waktu untuk 

belajar.
3
 

Masalah di atas terbukti dirasakan oleh tenaga pendidik di SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung. Berdasarkan hasil awal penelitian selain masalah-masalah tersebut didapatkan 

informasi yaitu peserta didik yang menginginkan tenaga pendidik pengampu mata pelajaran 

fisika memberikan materi menggunakan alat peraga sederhana untuk penerapan materi yang 

disajikan sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi Fisika. Selama 

ini penggunaan alat peraga sebagai pendampingan dalam pembelajaran Fisika hanya sebatas 

pengenalan alat peraga saja, dan alat-alat yang digunakan adalah bukan alat-alat yang 

didapatkan atau dibuat dari barang-barang di sekitar, tetapi merupakan alat buatan pabrik.
4
 

Padahal, fisika dapat dipahami lebih lanjut melalui penggunaan atau pemahaman dari 

alat peraga atau ilustrasi yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Alat peraga berbasis 

teknologi murah merupakan alat yang dimodifikasi dari alat dan bahan yang sederhana, 

murah, dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar yang dapat dijadikan peraga 

pembelajaran. 

Secara tidak langsung harapan dari peserta didik yang belum terwujud merupakan 

sebuah kesadaran agar tenaga pendidik terampil dalam mengajar, tidak hanya secara teoritis, 

tetapi juga dalam praktek. Salah satunya yaitu mampu menggunakan alat-alat yang dapat 

                                                 
      

3
 Yusuf hadi Miarso,  Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Kencana dan Pustekkom, 

2011), h. 476.  

4
 Wawancara guru pengampu mata pelajaran fisika SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 
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disediakan oleh sekolah dan menyiapkan alat peraga sederhana. Seperti eskavator sederhana, 

alat pengangkat mobil hidrolik, mini kotak sampah. 

Ketiga alat tersebut adalah alat peraga sederhana yang dapat membantu peserta didik 

memahami konsep hukum pascal. Pada materi hukum pascal peserta didik diberikan tentang 

konsep tekanan dari alat sederhana yang ditunjukan oleh tenaga pendidik berupa eskavator 

sederhana, alat pengangkat mobil hidrolik, mini kotak sampah. 

Sehingga peserta didik lebih tertarik untuk belajar. Dan alat peraga sederhana sebagai 

media pembelajaran ditawarkan untuk materi hukum pascal. Alat peraga digunakan di SMP 

karena kondisi peserta didik SMP yang masih remaja membuat mereka menyukai hal baru 

dan menyukai hal yang berkaitan dengan keterampilan. Dimana pada dasarnya alat peraga 

bermakna sesuatu alat yang digunakan tanpa sentuhan mesin. 

Berdasarkan paparan-paparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

pengembangan alat peraga dengan judul yaitu “PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SEBAGAI ALAT PERAGA PENERAPAN KONSEP HUKUM 

PASCAL UNTUK PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP” 

 

B. Identifikasi Masalah. 

Identifikasi masalah adalah suatu kegiatan berupa mencari atau mendaftarkan 

sebanyak–banyaknya masalah yang sekiranya dapat dicarikan jawaban melalui penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

antara lain : 

1. Tenaga pendidik pengampu mata pelajaran fisika memberikan materi belum tersedia 

alat peraga sederhana. 
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2. Selama ini penggunaan alat peraga sebagai pendampingan dalam pembelajaran Fisika 

hanya sebatas pengenalan alat peraga saja. 

3. Alat peraga yang digunakan bukan alat peraga hasil kreativitas tenaga pendidik atau 

peserta didik, akan tetapi merupakan alat buatan pabrik. 

4. Belum dikembangkan model eskavator, alat pengangkat mobil hidrolik dan mini kotak 

sampah sederhana pada materi hukum pascal. 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang telah dipaparkan maka penulis 

membatasi masalah yang muncul dalam pembelajaran Fisika yaitu: 

1. Belum tersedia alat peraga sederhana oleh tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.  

2. Alat peraga yang digunakan bukan alat peraga hasil kreativitas tenaga pendidik atau 

peserta didik, akan tetapi merupakan alat buatan pabrik.  

3. Belum dikembangkan model eskavator sederhana, alat pengangkat mobil hidrolik dan 

mini kotak sampah pada materi hukum pascal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan   masalah 

dalam pengembangan produk ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat kemenarikan media pembelajaran sebagai alat peraga penarapan 

konsep hukum pascal untuk peserta didik kelas VIII SMP ? 

2. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran sebagai alat peraga penerapan 

konsep hukum Pascal untuk peserta didik kelas VIII SMP?  

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: 
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1. Untuk mengetahui cara mengembangkan media pembelajaran sebagai alat peraga 

penerapan konsep hukum pascal untuk peserta didik kelas VIII SMP.  

2. Untuk mengetahui tingkat kemenarikan media pembelajaran sebagai alat peraga 

penerapan konsep hukum pascal untuk peserta didik kelas VIII SMP. 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian pengembangan alat peraga sederhana fisika berupa model eskavator 

hidrolik diharapkan dapat bermanfaat bagi pembelajaran di sekolah, diaantaranya: 

1. Peserta didik 

Penggunaan alat peraga sederhana fisika berupa model eksavator hidrolik, alat 

pengangkat mobil hidrolik dan mini kotak sampah diharapkan dapat mempermudah 

peserta didik dalam memahami teori dan konsep fisika pokok bahasan hukum pascal. 

Alat peraga ini juga diharapkan dapat menambah minat belajar, meningkatkan cara 

berfikir ilmiah dan meningkatkan daya nalar peserta didik dalam melakukan 

eksperimen IPA yang berkenaan dengan hukum pascal.  

2. Pendidik 

Menambah media pembelajaran pendidik, yang diharapkan dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif,  kreatif dan inovatif. Selain itu juga alat 

peraga sederhana ini dapat membantu pendidik dalam penyampaian pelajaran materi 

hukum pascal kepada peserta didik.  

3. Sekolah 

Penelitian yang dilakukan dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran 

bagi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan 

terutama pada mata pelajaran IPA khususnya fisika, serta dapat menambah alat 

peraga di sekolah tersebut guna menunjang proses pembelajaran di sekolah 

tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Media Pembelajaran 

Pendidikan yang baik tidak akan terlepas dari dukungan keberedaan media 

pembelajaran yang tersedia. Media pembelajaran adalah komponen integral dari 

sistem pembelajaran.
5
 Media pembelajaran merupakan sarana pelantara dalam proses 

pembelajaran. 

Media Pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi gaya belajar, minat, inteligensi, 

keterbatasan daya indera, cacat tubuh, atau hambatan jarak geografis, jarak waktu dan 

lain-lain.
6
 

Media Pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
7
 

Media merupakan salah satu komponen komunikasi yaitu sebagai pembawa 

pesan dari komunikator menuju komunikan.
8
 

 

                                                 
5
Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media. 2010) h. 7 

6
 Arief S Sadiman. Media Pendidikan (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 14. 

7
 Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 7. 

8
 Daryanto, Op.Cit, h. 4. 
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Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau 

diraba dengan pancaindra. 
9
 

Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, 

kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer.
10

 

Berdasarkan paparan di atas, media pembelajaran adalah perantara dan gaya 

komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi agar mudah diserap oleh 

penerima informasi. 

 

B. Alat Peraga 

1. Alat Peraga sebagai Media 

 Alat peraga menjadi salah satu media yang penting dalam keberlangsungan 

kegiatan belajar mengajar khususnya mata pelajaran fisika, karena ada bab 

tertentu dalam mata pelajaran fisika yang mungkin akan lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik. “Diruang kelas atau laboratorium IPA ada 

gambar dinding, peta, model mata, lemari, yang menyimpan bel listrik, lensa, 

mikroskop dan benda-benda lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar maka disebut alat pendidikan dan jika alat-alat 

                                                 
9
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h 6. 

10
 Ibid, h 4. 
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digunakan dalam proses belajar mengajar IPA, disebut alat IPA. Aspek yang 

menjadi pertimbangan menentukan nilai alat peraga IPA ialah berikut ini:
 11

 

a) Pedagogis, Aspek pedagogis adalahyang berhubungan dengan manfaat alat 

dalam proses belajar mengajar.Pertanyaan yang berkaitan dengan aspek 

pedagogis ialah: 

1) Apakah alat dapat membantu guru menanamkan konsep yang diajarkan? 

2) Apakah alat dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan? 

b) Daya Guna Tingkat kegunaan alat berhubungan erat dengan aspek 

pedagogis, khusunya terhadap kualitas alat. Pertanyaan yang berkaitan 

dengan kegunaan alat sebahai berikut: 

1) Konsep apa yang dapat dijelaskan dengan alat? 

2) Apakah memerlukan alat lain untuk memperjelas konsep yang 

diajarkan? 

Alat peraga ialah media alat bantu pembelajaran, dan segala macam benda yang 

digunakan untuk memperagakan materi pelajaran
12

. Alat peraga dalam 

mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan 

                                                 
11

Jamzuri, Desain dan Pembuatan Alat Peraga IPA. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007) h.1.5. 

12
 Azhar Arsyad. Op. Cit, h 9. 
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proses belajar mengajar yang efektif. Pemekaian alat peraga merangsang 

imajinasi anak dan memberikan kesan yang mendalam dalam mengajar
13

.  

2. Tujuan Penggunaan Alat Peraga 

 Adapun beberapa tujuan penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran 

antara lain:
14

 

a. Alat peraga bertujuan untuk memperjelas informasi atau pesan 

pembelajaran 

b. Memberi penekanan pada bagian-bagian yang dianggap penting. 

c. Memberi variasi belajar dalam proses pembelajaran. 

d. Memperjelas struktur pengajaran dan memberi motivasi belar peserta didik. 

e. Agar proses pendidikan lebih efektif dengan jalan cara meningkatkan 

semangat belajar peserta didik. 

 

Semua alat peraga ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda berdasarkan 

model dan jenis dari alat itu sendiri. Penggunaan alat peraga fisika ini jelas 

sangat membantu proses belajar sains fisika. Selain mempermudsh proses 

pembelajaran, alat peraga ini juga sanagt mendukung kegiatan pemahaman 

sains fisika dengan praktikum dan data yang nyata yang dihasilkan dari suatu 

uji coba.  

3. Kriteria Alat Peraga yang  Baik 

Kriteria alat praga yang baik yakni memiliki aspek sebagai berikut:
 15

 

                                                 
13

 Widiyatmoko, A, “Pengambangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Berkarakter 

Menggunakan Pendekatan Humanistik Berbantu alat peraga murah” (Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 

Semarang,2013),h.79. 

14
 Lika, hardika, Tujuan Penggunaan Alat Peraga, (on line) http:/// 

TujuanPenggunaanAlatPeraga,diakses06mei2016,2015. 
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(1) Keterkaitan dengan bahan ajar, konsep yang diajarkan ada dalam 

kurikulum atau hanya pengembangan, tingkat keperluan, penampilan 

objek dan fenomena. 

(2) Nilai pendidikan, kesesuaian dengan perkembangan intelektual peserta 

didik (sesuai dan kurang sesuai, kompetensi yang ditingkatkan pada 

peserta didik dengan menggunakan alat peraga tersebut, sikap ilmiah 

(untuk alat peraga model dan multimedia: sikap ilmiah yang dapat 

ditingkatkan pada peserta didik, misalnya tayangan menampilkan 

keperluan untuk keperluan untuk teliti dalam mengukur), sikap sosial 

(untuk alat peraga model dan multimedia: sikap sosial, misalnya tayanagn 

dalam multimedia tidak mendiskriminasikan antara laki-laki dan 

perempuan. 

(3) Ketahanan alat, ketahanan terhadap cuaca (suhu udara, cahaya matahari, 

kelembaban air), memiliki alat pelindung dari kerusakan, kemudahan 

perawatan. 

(4) Keakuratan alat ukur, hanya untuk alat ukur, ketahanan komponen-

komponen pada dudukan asalnya (tidak mudah longgar atau aus), 

ketepatan pemasangan setiap komponen,ketepatan skala pengukuran, 

ketelitian pengukuran (orde satuan) 

                                                                                                                                           
15

  Totok Suprayetno, “Pembuatan Alat Peraga Fisika untuk SMA ” (direktorat pembinaan 

sekolah menengah atas direktorat jenderal pendidikan menengah kementrian pendidikan dan 

kebudayaan, 2011) h. 15. 
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(5) Efisiensi penggunaan alat, kemudahan dirangkaikan, kemudahan 

digunaka/ dijalankan. 

(6) Keamanan bagi peserta didik, memiliki alat pengaman, konstruksi alat 

aman bagi siswa (tidak mudah menimbulkan kecelakaan bagi peserta 

didik). 

(7) Estetika, warna dan bentuk. 

(8) Kotak penyimpan, kemudahan mencari alat, kemudian mengambil dan 

menyimpan, ketahanan kotak KIT.  

  Selain itu alat peraga perlu dipertimbangkan kesesuaian antara nilai alat 

dengan kurikulum, sumber daya manusia dan fasilitas sekolah. 

 

C. Tekanan Hidrostatis 

1. Pengertian Tekanan Hidrostatis 

Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang dihasilkan oleh itu 

sendiri. Besarnya tekanan air di dalam tangki ialah tekanan yang diberikan gaya 

berat air diatas dibagi luas tangki. Demgan demikian 

 

Ph= ρgh 

 

Dengan, Ph adalah tekanan zat cair (N/m
2
), ρ adalah massa jenis zat cair 

(kg/m
3
), g adalah percepatan gravitasi (m/s

2
), h adalah kedalaman zat cair (m). 

 



 

14 
 

2. Hukum Pascal 

Hukum pascal ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan Prancis yang 

hidup pada (1623-1662). Pada dasarnya Blaise Pascal adalah seorang ahli 

filsafat dan teologi, namun hobinya pada ilmu matematika dan fisika, terutama 

geometri proyektif, mengantarkannya dalam bidang fisika mekanika fluida 

yang berhubungan dengan tekanan dan gaya yang di kenal dengan Hukum 

Pascal .
16

 

Secara sitematis hukum pacal dituliskan: 

  

Dengan, 

F1= gaya yang bekerja pada penghisap I (N) 

F2= gaya yang bekerja pada penghisap II (N) 

A1= luas penampang penghisap I (m
1
) 

A2= luas penampang penghisap II (m
2
) 

Tekanan 1 pascal (Pa) adalah gaya 1 newton yang bekerja pada bidang tekan 

seluas 1 m
2 

atau 1 Pa= N/ m
2. 

Dengan menggunakan hukum pascal kita dapat 

mengangkat beban berat hanya dengan gaya kecil saja. 

Hukum Pascal menyatakan bahwa “Gaya yang bekerja pada suatu zat cair 

dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan pleh zat cair itu ke segela arah 

                                                 
16

 Habib Azhari, Laporan Miniatur Pompa Hidrolik (Program Studi Pendidikan Fisika Jurusan 

Pendidikan MIPA Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong, 

2013)  
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dengan sama besar”.  Adapun alat-alat teknik yang berkeja berdasarkan hukum 

pascal ialah dongkrak hidrolik dan mesin pengangkat hidrolik.
17

 

Pompa hidrolik merupakan komponen dari sistem yang membuat oli mengalir 

atau pompa hidrolik sebagai sumber tenaga yang mengubah tenaga mekanis 

menjadi tenaga hidrolik. Pompa hidrolik menggunakan energi kinetik dari 

cairan yang dipompakan pada suatu kolam dan energi tersebut diberikan 

pukulan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain (energi tekan) 

pompa ini berfungsi untuk mentransfer energi mekanik menjadi energi hidrolik. 

Dasar sistem hidrolik berasal dari hukum pascal, dimana tekanan dalam fluida 

statis harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:  

1. Tekanan bekerja tegak lurus pada permukaan bidang.  

2. Tekanan disetiap titik sama untuk semua arah.  

3. Tekanan yang diberikan kesebagian fluida dalam tempat tertutup, merambat 

secara seragam ke bagian lain fluida.  

Sifat cairan hidrolik yang digunakan pada sistem hidrolik harus memiliki ciri-

ciri yang sesuai dengan kebutuhan. Cairan hidrolik merupakan hal-hal yang 

dimiliki cairan hidrolik tersebut sehingga cairan hidrolik tersebut dapat 

melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik. 

                                                 
17

 Tim ABDI GURU, Ipa Fisika Jilid 2 untuk SMP/MTs kelas VIII (Jakarta : Erlangga 2014). 

h. 97. 
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Gambar 2.1 Eskavator Hidrolik 

Alat diatas merupakan  alat yang dirancang untuk menaklukkan beban berat 

yang diangkat, atau untuk keperluan menggali. Sistem yang digunakan sebagai 

penggerak “garpu” adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah sebuah sistem 

yang menggunakan tenaga fluida liquid untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

yang sederhana. Sistem hidrolik merupakan aplikasi dari penggunaan Hukum 

Pascal. 

Sistem hidrolik adalah suatu sistem pemindah tenaga dengan menggunakan zat 

cair atau fluida sebagai perantara. Sistem hidrolik ini mempunyai banyak 

keunggulan dibanding jika menggunakan sistem mekanikal. Adapun 

keuntungannya adalah sebagai berikut:  

a. Dapat menyalurkan gaya yang besar  

b. Pencegahan overload tidak sulit  

c. Kontrol gaya pengoperasian mudah dan cepat. 
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d. Pergantian kecepatan lebih mudah  

e. Getaran yang timbul relatif lebih kecil  

f. Daya tahan lebih lama.  

Namun sistem hidrolik ini juga mempunyai beberapa kekurangan yaitu:  

a. Peka terhadap kebocoran  

b. Peka terhadap perubahan temperatur 

c. Kadang kecepatan kerja berubah  

d. Kerja sistem saluran tidak sederhana. 

Tekanan dan Gaya dalam hal ini sangat berperan, untuk menimbulkan tekanan 

maka fluida harus dikompress. Jumlah fluida yang dikompress dan nilai 

tekanan tergantung dari gaya yang digunakan untuk mengalirkan fluida dan 

gaya-gaya yang menghambat (resisting) aliran fluida. Dongkrak hidolik 

menyebabkan gerakan aliran fluida dan resisting yang diakibatkan oleh sikuit 

hidrolik.  

Hal-hal yang menyebabkan aliran fluida terhambat adalah beban piston silinder, 

semakin besar beban semakin besar tekanan yang dibutuhkan. Gesekan aliran 

akan semakin besar jika Bertambah panjangnya pipa, Kecepatan oli berkurang 

dengan besarnya diameter saluran. Zat cair memiliki sifat apabila suatu zat cair 

mendapat tekanan maka zat cair itu akan selalu mengalir melalui jalan yang 

termudah. Karena sifat zat cair tersebut diatas adalah merupakan suatu 

kelemahan karena akan dapat merusak sistem 
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3. Hukum Archimedes 

Hukum archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang tercelup sebagian 

atau seluruhnya, akan mendapat gaya keatas yang sama besarnya dengan berat 

zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut.
18

 Sebagai contoh: air, air laut, 

raksa, alkohol, bensin, darah) dalam keadaan diam zat cair tersebut 

memberikan gaya gaya yang tegak lurus pada permukaan di sekitarnya. Pada 

saat seluruh zat cair dalam keadaan diam, molekul-molekul di dalam zat cair 

tersebut bergerak. Gaya-gaya itu muncul dari benda cair tersebut. Karena 

adanya tumbukan molekul-molekul di dalam benda cair dengan lingkungan 

sekitarnya 

Hukum Archimedes telah ditunjukkan penerapannya oleh Allah SWT ketika 

dizaman Nabi Nuh as. Ketika kaum kafir menghina dan mencaci nabiyullah 

itu maka Allah SWT memerintahkan untuk menciptakan sebuah kapal 

(bahtera). Kemudian, Nabi Nuh as membuat kapal sesuai wahyu yang 

diturunkan oleh Allah SWT. Nabi Nuh as beserta kaumnya menaiki dan 

berlayar dengan kapal tersebut sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-

Qamar 13 berikut:
19

 

    

Artinya:  

                                                 
18

 Ibid, h 98. 

19
 Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2009. 
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“Dan Kami angkat Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan  dan paku” 

(QS. Al-Qamar 13) 

Tafsir ayat di atas dijelaskan kapal tersebut diciptakan dari papan dan paku, 

hal tersebut bukan tanpa alasan. Kapal diciptakan dari papan dan paku pada 

zaman itu agar kapal tersebut terapung. Dikarenakan berat papan lebih kecil 

daripada gaya apung pada air. Apakah yang dimaksud dengan terapung ? 

1. Terapung 

Pelampung terapung karena berisi udara yang tentu saja bermassa jenis 

lebih kecil daripada massa jenis air. Sebuah benda akan terapung dalam 

zat cair, jika massa jenis benda itu lebih kecil dari pada massa jenis zat 

cair
20

 atau ρb < ρa. 

Sesungguhnya penerapan fisika telah ada dari zaman dahulu. Namun, 

manusia akan mengetahuinya ketika mereka berpikir. Sebagaimana 

ditegaskan Allah SWT pada ayat berikutnya yaitu Al-Qamar 15 berikut:
21

 

      

Artinya:  

“Dan Sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, 

Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran” (QS. Al-Qamar  

15). 

2. Melayang 

Mengapa ikan dapat melayang dalam air? Tentu saja karena massa jenis 

ikan (yang hidup) sama dengan massa jenis air. Suatu benda akan 

                                                 
20

 Tim ABDI GURU, Loc. Cit, h 98. 

21
 Departemen RI, Op. Cit, 2009. 
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malayang dalam zat cair jika massa jenis benda itu sama dengan massa 

jenis zat cair
22

 atau ρb = ρa. 

3. Tenggelam 

Jika kamu melemparkan sekeping batu kedalam kolam, batu itu akan 

terus  jatuh sampai ke dasar kolam. Peristiwa ini terjadi karena massa 

jenis batu lebih besar dari pada massa jenis air kolam sehingga berat batu 

lebih besar dari pada berat gaya angkat air terhadap batu. Suatu benda 

akan tenggelam dalam zat cair jika massa jenis benda itu lebih besar dari 

pada massa jenis zat cair.
23

 atau ρb > ρa. Beberapa alat yang bekerja 

berdasarkan  hukum archimedes ialah kapal laut, gudi kambang dan 

hidrometer 

 

D. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan ini telah banyak dilakukan 

sebelumnya namun belum banyak yang dilakukan di dunia pendidikan, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan alat peraga oleh V.A.C. saputri dan N.R. Dewi dalam jurnal 

pendidikan IPA Indonesia tahun 2014 dengan judul “pengembangan alat peraga 

                                                 
22

 Tim ABDI GURU, Loc. Cit, h 99. 

23
 Tim ABDI GURU, Loc. Cit, h 98. 
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sedrhana eye lens tema mata kelas VIII untuk menumbuhkan keterampilan 

peserta didik”.
24

  

2. Alat peraga tekanan hidrostatik beserta LKS dapat memberikan kejelasan 

kepada siswa sehingga siswa mampu menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar atau kecil tekanan yang dialami suatu benda dalam fluida 

tertentu, mampu menentukan massa jenis fluida menggunakan persamaan 

tekanan hidrostatik, dan mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatik 

dengan benar. 
25

  

3. Alat peraga dan praktis terlihat pada saat siswa dapatmenggunakan alat peraga 

tersebut, bermanfaatbagi siswa selama pengajaran berlangsung, dan dapat 

membantu siswa dalam mempelajari materi logika matematika.
26

 

 

E. Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka berfikir penelitian yang dirumuskan peneliti adalah sebagai 

berikut.  

                                                 
24

 V.A.c. Saputri, N. R. Dewi, Pengembangan Alat Peraga sederhana Eye Lens Tema Mata 

Kelas VIII Untuk Menumbuhkan Keteramilan Peserta Didik (Jurnal Pendidkan IPA Indonesia, Juli 

2014), h. 1. 

21 
Siska Dewi, Pengembangan Alat Peraga Pembelajaran Berbasis Teknologi Murah Materi 

Radiasi Kalor Dan Tekanan Hidrostatik (Jurnal Skripsi Universitas Lampung, Juli 2011) h. 81. 
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 Eni Yulianti dkk, Pengembangan Alat Peraga Menggunakan Rangkaian Listrik Seri-

Paralel Untuk Mengajarkan Logika Matematika Di Smk Negeri 2 Palembang  (Jurnal Pendidikan 

Matematika, Juni 2010) h. 31. 
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Penelitian: 

1. Alat peraga sederhana dapat 

digunakan dalam pembelajaran. 

2. Siswa dapat memahami konsep 

lebih baik dengan pembelajaran 

menggunakan alat peraga 

sederhana. 

Keadaan di sekolah: 

1. Guru masih banyak yang belum 

menggunakan alat peraga. 

2. Pembelajaran fisika yang belum 

menggunakan alat peraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Desain Kerangka Berfikir Pengembangan Alat Peraga 

 

F. Spesifikasi Produk 

Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran berupa alat peraga model 

eskavator hidrolik sederhana, alat pengangkat mobil hidrolik dan mini kotak 

sampah  sebagai alat peraga konsep hukum pascal untuk peserta didik kelas VII 

SMP. Spesifikasi dari produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut:  

Pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan. 

Pengembangan Media Pembelajaran Sebagai Alat Peraga Penerapan 

Konsep Hukum Pascal Untuk Perserta Didik Kelas VIII SMP 

Tidak layak 
Layak 

Alat peraga sederhana fisika berupa 

model Eskavator Hidrolik sebagai 

penerapan kosep hukum pascal Untuk 

perserta didi Kelas VIII SMP 
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1. Media pembelajaran yang dibuat berupa alat peraga model eskavator  hidrolik 

sederhana, alat pengangkat mobil hidrolik dan mini kotak sampah sebagai alat 

peraga konsep hukum pascal untuk peserta didik kelas VII SMP.  

2. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat-alat tersebuti adalah 

suntikan, stik es krim, dan alat-alat lain yang bisa ditemukan di lingkungan 

sekitar peserta didik.  

3. Keunggulan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatanalat-alat 

tersebut antara lain bahan tersebut murah, mudah didapatkan, dapat dibuat dari 

bahan bekas, bahan aman digunakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Model Penelitian Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya research 

and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 
27

 

Penelitian dilakukan dengan mengembangkan model eskavator hidrolik 

sederhana sebagai alat peraga penerapan konsep hukum pascal untuk deserta didik 

kelas VIII SMP. Kemudian menguji kelayakan produknya. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dan Pengembangan ini dilakukan di SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung untuk mengetahui kemenarikan alat peraga sederhana penerapan 

konsep hukum Pascal .  

2. Waktu Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan hingga selesai 

tahap pelaksanaan yaitu bulan Oktober – November 2016. 

 

 

                                                 
 
27

 Sugiono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D(Bandung: Alfabeta, 2015), h 

297. 
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C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan menggunakan prosedur penelitan pengembangan 

yang telah dimodifikasi dari Sugiyono. Langkah-langkah penelitan dan 

pengembangan ditunjukan pada gambar berikut:
28

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode R&D 

Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain pengembangan 

media instruksional oleh  Borg & Gall  dalam penelitian pengembangan 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 biaya yang terbatas. 
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Prosedur yang dilakukan peneliti seperti pada gambar berikut: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian yang Digunakan 

 

 

1. Mengidentifikasi Potensi Masalah 

Penelitian dimulai dengan melakukan identifikasi potensi masalah yang ada 

di sekolah. Penelitian identifikasi potensi dan masalah di lakukan di  SMP PGRI 6 

Potensi dan Masalah: penggunaan alat peraga sebagai sarana 
pendamping dalam pembelajaran fisika hanya sebatas pengenalan 
alat peraga saja,  alat peraga yang digunakan di sekolah masih 
cenderung  belum ekonomis. 

pengumpulan alat dan bahan: dalam proses ini  peneliti 
mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
pembuatan eskavator hidrolik, alat pengangkat mobil hidrolik dan 
mini kotak sampah . 

desain produk: produk di desain dengan tepat mulai dari pemilihan 
bahan, penyusunan, dan penempelan kerangka eskavator 
hidrolik,alat pengangkat mobil hidrolik dan mini kotak sampah . 
dilakukan dengan cermat. 

validasi  produk: validasi dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari 
ahli materi dan ahli media. 

uji coba produk dilakukan oleh tim ahli di kampus IAIN Raden Intan 
Lampung dan di SMP PGRI 6 Bandar Lampung, produk di uji 
cobakan pada pendidik dan peserta didik. 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

data 

Desain 

Produk 

Revisi Produk 
Uji Coba 

Produk 
Revisi  

Desain 

Validasi 

Desain 
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Bandar Lampung  masalah yang ditemukan adalah bahwa penggunaan alat peraga 

sebagai pendampingan dalam pembelajaran Fisika hanya sebatas pengenalan alat 

peraga saja, dan alat-alat yang digunakan adalah bukan alat-alat yang didapatkan 

atau dibuat dari barang-barang di sekitar, tetapi merupakan alat buatan pabrik. 

Padahal, Fisika dapat dipahami lebih lanjut melalui penggunaan atau pemahaman 

dari alat peraga atau ilustrasi yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Alat 

peraga berbasis teknologi murah merupakan alat yang dimodifikasi dari alat dan 

bahan yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar yang 

dapat dijadikan peraga pembelajaran. 

2. Mengumpulkan Data dan Mendesain Alat Peraga 

Data yang dikumpulkan adalah data tentang perangkat pembelajan yang 

selama ini digunakan oleh guru. Informasi pendukung yang digunakan untuk 

pengembangan alat peraga yang telah digunakan selama ini . informasi yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah dan digunakan untuk mengembang model 

eskavator hidrolik, alat pengangkat mobil hidrolik dan mini kotak sampah 

sederhana sebagai alat peraga penerapan konsep hukum  pascal untuk peserta didik 

kelas VIII SMP. 

3. Desain Pengembangan Alat Peraga Sederhana 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan pengembangan model eskavator 

hidrolik sederhana sebagai alat peraga penerapan konsep hukum pascal untuk 

peserta didik kelas VIII SMP. Desain alat dilakukan dengan mengumpulkan alat 
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dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan pada saat pembuatan adalah sebagai berikut: 

1) Eskavator Hidrolik 

a. Pengumpulan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat 

eskavator hidrolik. 

b. Setelah alat dan bahan terkumpul, langkah pertama adalah 

menyambungkan salah satu ujung selang kecil terhadap ujung tabung 

suntikan menggunakan lem lilin. 

c. Langkah selanjutnya adalah memberi warna pada air yang akan di 

masukan ke dalam tabung suntikan, setelah tabung suntikan terisi air 

warna lalu ujung selang yang satunya di sambungkan kembali dengan 

tabung suntikan yang lain dan di lem menggunakan lem lilin hingga 

merekat. 

d. Lakukan langkan di atas sehingga membentuk beberapa pasang 

rangkaian tabung suntikan dan dibedakan warna air untuk masing-

masing selang. 

e. Langkah berikutnya menyusun stik es cream hingga menjadi rangka 

eskavator, tempel masing-masing stik menggunakan lem lilin. 

f. Salah satu stik es cream disambungkan menggunakan kawat sehingga 

membentuk engsel. 
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g. Menghubungkan kerangka eskavator dengan tabung selang dan 

suntikan yang sudah disiapkan, penggabungan ini dilakukan 

kebeberapa titik yang sudah ditentukan. 

h. Setelah semua alat selesai dirancang, selanjutnya percobaan pertama 

dilakukan untuk mengetahui apabila ada kesalahan dalam pembuatan 

dan mencari kekurangan yang di hadapi dalam proses pembuatan. 

2) Alat Pengangkat Mobil Hidrolik 

a. Pengumpulan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat 

perangangkat mobil hidrolik, berupa kayu panjang dengan lebar 3 cm, 

lem kayu, paku, palu, sterofoam, suntikan bekas, selang kecil, air, 

pewarna, dan mobilan kecil 

b. Setelah alat dan bahan terkumpul, langkah pertama adalah potong kayu 

dengan panjang 25cm sebanyak 4 buah,15 cm sebanyak 4 buah. Dan 

berukuran 24cm sebanyak 4 buah. 

c. Lalu hubungkan masing-masing kayu yang berukuran 25cm dengan 

15cm dengan menggunakan lem kayu dan paku. Segingga membentuk 

persegi. 

d. Setelah terhubung dengan kayu berukuran 25cm berada di atas dan 

dibawah maka rekatkan kayu berukuran 24cm sebagai tumpuan mobil. 

e. Pasang suntikan yang sebelumnya telah diisi air berwarna dan 

dihubungkan dengan selang kecil, letakkan diantara kayu ukuran 25cm 

yang telah direkatkan. 
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f. Rekatkan stik es krim pada bagian atas suntikan di bagian tumpuan, ukur 

dengan menyesuaikan ukuran mobil. 

g. Rekatkan sterofoam berwarna hitam di atas tumpuan kayu yang telah di 

rangkai sebagai badab jalan bagi mobil yang akan diangkat. 

h. Setelah semua alat selesai dirancang, selanjutnya percobaan dilakukan 

untuk mengetahui apabila ada kesalahan dalam pembuatan dan mencari 

kekurangan yang di hadapi dalam proses pembuatan. 

3) Kotak Sampah Mini 

a. Pengumpulan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kotak 

sampah mini seperti stik eskrim, engsel pintu, cat, tabung suntikan, 

selang kecil, air pewarna, lem tembak. 

b. Setelah alat dan bahan terkumpul, langkah pertama adalah merangkai 

stik eskrim dengan menggunakan lem tembak hingga membentuk kotak 

c. Lem engsel di bagian samping atas kotak sampah. 

d. Pasang suntikan yang sebelumnya sudah di hubungkan dengan selang 

kecil yang telah diisi air pewarna 

e. Mini kotak sampah siap diuji coba. 

4. Validasi Desain Oleh Pakar 

Pengembangan model eskavator hidrolik sederhana sebagai alat peraga 

konsep hukum pascal divalidasi oleh  pakar yang  mana pakar tersebut berasal dari 

jurusan pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan 

Lampung. Pakar yang  pertama  menilai kesesuaian  materi terhadap alat peraga 
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sederhana yang digunakan pada materi hukum pascal, sedangkan pakar yang  

kedua  menilai tentang desain alat peraga yang digunakan pada materi hukum 

pascal. Validasi dilakukan  menggunakan angket validasi kesesuaian materi 

terhadap alat peraga yang diguanakan dan angket validasi desain alat peraga pada 

materi hukum pascal. Dari hasil penilaian terhadap pengembangan model 

eskavator sederhana sebagai alat peraga penerapan konsep hukum  pascal 

digunakan untuk memperbaiki kekurangan alat peraga sederhana yang 

dikembangkan oleh peneliti sehingga alat peraga sederhana layak digunakan 

dalam pembelajaran. 

5. Revisi Model Eskavator Hidrolik Sederhana sebagai Alat Peraga 

Penerapan Konsep Hukum Pascal. 

Revisi dilakukan berdasarkan hasil validasi oleh pakar. Kekurangan 

diketahui dari hasil validasi dan saran yang diberikan oleh pakar pada proses 

validasi. Hasil dari penelitian akan dijadikan acuan untuk memperbaiki alat peraga 

fisika sederhana fisika dalam menghasilkan produk alat peraga sederhana yang 

lebih baik. 

6. Uji Coba Produk  

Setelah melakukan perbaikan produk, maka produk yang telah selsai 

diperbaiki selanjutnya diuji cobakan. 

a. Tempat Uji Coba  

Uji coba dilakukan di lakukan di kampus IAIN Raden Intan Lampung dan 

SMP PGRI 6 Bandar Lampung 

b. Subjek Uji Coba 
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Subjek uji coba terbatas adalah satu orang guru dan dua puluh peserta didik 

di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. 

c. Uji Coba Lapangan  

Hasil dari revisi berdasarkan para ahli selanjutnya diuji cobakan, yaitu 

kepada satu orang pendidik dan 20 orang peserta didik di SMP PGRI 6 

Bandar Lampung serta diuji kembali oleh pakar untuk uji terakhir. Uji coba 

luas ini jika menghasilkan sangat baik atau baik, maka akan menghasikan 

produk akhir. Akan tetapi, jika tidak menghasikan respon baik maka produk 

akan direvisi menghasilkan revisi selanjutnya, yang menjadi acuan untuk 

menjadi akhir yaitu alat peraga penerapan konsep hukum pascal. 

7. Revisi Produk 

Alat peraga Fisika sederhana yang telah diuji cobakan kemudian direvisi 

kembali berdasarkan uji coba produk. Alat peraga sederhana yang telah diuji 

cobakan dan direvisi menghasilkan alat peraga Fisika sederhana yang sudah layak. 

 

D. Jenis Data  

Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif. Penelitian kualitatif  yaitu 

penelitian yang berisikan garis-garis besar rencana yang mungkin akan dilakukan.  

Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang 

ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya yang menyatakan 
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dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.
29

 Data kualitatif yang diperoleh 

berupa masukan dari validator pada tahap validasi dan masukan dari guru serta 

respon peserta didik di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Data tersebut di peroleh 

berdasarkan observasi langsung. 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud ialah untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.
 

30
 Untuk mendapatkan data yang diinginkan, dalam penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan metode angket dan observasi. 

1. Angket 

Untuk menganalisis secara kuantitatif, jawaban-jawaban tersebut diberi skor: 

Sangat menarik (SM), menarik (M), Cukup menarik (CM), Kurang Menarik 

(KM), Tidak Menarik (TM) 

1. Sangat Menarik  = 5 

2. Menarik   = 4 

3. Cukup Menarik  = 3 

4. Kurang Menarik  = 2 

5. Tidak Menarik   = 1 

2. Observasi 
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 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), h. 18. 

30
 Ibid, h. 33. 
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Observasi sebagai teknik pengumpalan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner.
31

 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian dan pengmbangan ini berupa 

observasi tidak sistematis di beberapa sekolah di daerah Bandar Lampung. 

F. Teknik Pengumpulan data 

Adapun data yang diambil dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian 

berupa angket dan observasi. 

1. Data kebutuhan pengembangan alat peraga Fisika sederhana penerapan 

konsep hukum pascal dengan menggunakan angket kebutuhan berupa 

soal berbentuk pilihan ganda dan uraian serta observasi non-sistematis di 

beberapa SMP yang ada di Bandar Lampung 

2. Data kelayakan alat peraga Fisika sederhana penerapan  hukum pascal 

menggunakana angket sebagai berikut: 

a. Angket kebutuhan pengembangan alat peraga Fisika sederhana 

penerapan konsep hukum pascal. 

b. Angket validasi oleh dosen  pakar ahli kelayakan pada alat peraga 

Fisika sederhana. 

c. Angket validasi oleh dosen pakar ahli yang menilai desain alat peraga 

sederhana. 

d. Angket tanggapan guru setelah dilakukan uji coba 
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 Sugiono, Op. Cit, h. 145. 
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e. Angket tanggapan siswa terhadap alat peraga sederhana yang 

dikembangkan. 

 

G. Tekhnik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

 

1. Angket Kebutuhan 

Angket kebutuhan dalam penelitian dan pengembangan ini dianalisis dalam 

bentuk deskriptif kualitatif dengan penyajian data melalui pernyataan yang sesuai 

dengan aslinya tanpa ada perhitungan angka. 

2. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan 

alat peraga di dalam materi. Dan desain alat peraga yang dikembangkan. Angket 

validasi diisi oleh validator dan analisis data disajikan dalam bentuk statik 

deskriptif dengan penyajian data berupa presentasi. 

3. Angket Tanggapan 

Angket tanggapan dalam pelitian dan pengembangan ini diberikan kepada 

guru dan siswa setelah dilakukan uji coba produk. Angket tanggapan digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru terhadap alat peraga yang 

dikembangkan dan siswa terhadap penyajian alat peraga. Bangket tanggapan diisi 

oleh guru dan siswa. Angket tanggapan berisi pertanyaan dengan jawaban semi 

terbuka. Angket tanggapan bersifat kualitatif dan penyajian data diperoleh dari 
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presentase dengan menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Prinsip 

pokok skala likert adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu 

kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan 

sangat positif 
32

.   Penggunaan skala likert ada 3 alternatif model, yaitu model 

tiga pilihan (skala tiga), empat pilihan (skala empat), dan lima pilihan (skala 

lima). Skala disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh pilihan 

respon yang menunjukkan tingkatan
33

. Dalam pnelitian ini peneliti 

mennggunakan respon skala lima yang memiliki variabilitas respon lebih baik 

atau lebih lengkap dibandingkan skala empat sehingga mampu mengungkap 

lebih maksimal perbedaan sikap responden
34

. 

Untuk menentukan jarak interval antara jenjang sikap mulai dari sangat 

menarik sampai tidak menarik digunakan rumus : 35 

Jarak Interval (i) =   

Tabel 3.1 Interval Kemenarikan 

 
 

No. Analisis Kuantitatif Skor 

1. Sangat Menarik 5 

2. Menarik 4 

3. Cukup Menarik 3 

4. Kurang menarik 2 

5. Tidak Menarik 1 
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  Eko, Op.Cit, h. 104. 

33
 Ibid, h. 104.  

34
 Ibid, h. 106. 

35
 Ibid, h. 110. 
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Data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata 

jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden dengan cara: 

Data yang diperoleh juga dihitung dengan menggunakan persentase keidealan. 

Rumus untuk menghitung persentase keidealan adalah sebagai berikut :
36

 

 

 

Keterangan : 

P  =  Persentase ideal 

S  =  Jumlah komponen hasil penelitian 

N  =  Jumlah skor maksimum 

 

Berdasarkan tabel di atas, produk dikatakan berhasil ketika skor penilaian 

terhadap alat peraga pembelajaran ini telah memenuhi syarat kelayakan dengan 

tingkat kemenarikan dan kelayakan alat peraga. 

Alternatif jawaban untuk tim ahli menggunakan skala likert yang menggunakan 

5 alternatif jawaban: 5 (sangat valid), 4 (valid), 3 (cukup valid), 2 (kurang valid), 1  

( sangat kurang valid). 

Tabel 3.2 Tingkat kevalidan dan Revisi Produk
37

 

 

Presentase Kriteria 

  81% - 100% Sangat Menarik 

61% - 80% Menarik 

41% - 60% Cukup Menarik 

21% - 40% Kurang Menarik 
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 Khoirudin Nanang, et. al. “Jurnal Pendidikan Fisika” (2003) vol. 1 No. 1, h. 5. 

37
 Nurul Nisa Ul Zahro, “pengembangan modul matematika SMP kelas VIII pokok bahasan 

Theorema Phitagoras dengan pendekatan konstektual yang berorientasi pemahaman konsep” ( On-

line), tersedia di: http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-nurulnisau-80-3-babiii.pdf. h. 40. 

Tanggal 25 Juli 2016, Pukul 02:00 WIB.  

http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-nurulnisau-80-3-babiii.pdf.%20h.%2040
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 0% - 20% Tidak Menarik 

 

Teknik perhitungan PSA (Presentase Setiap Aspek) dengan rumus: 

PSA = X 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah alat peraga. Penelitian 

dan pengembangan ini dilakukan dengan mengadaptasi metode Borg and Gall yang 

dilakukan dari tahap 1 hingga tahap 7. Data hasil setiap tahapan prosedur penelitian 

dan pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Potensi dan Masalah 

Proses pembelajaran mrupakan salah satu fase penting dalam memperoleh 

pengetahuan, hal ini memicu penulis untuk mencari dan memahami masalah-

masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Setelah mengetahui masalah 

yang terjadi di lapangan melalui wawancara dengan peserta didik tingkat SMP, 

penulis menyimpulkan bahwa masalah utama yang menghambat fokus peserta 

didik yang sangat kurang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu 

meningkatkan konsentrasi dan minat peserta didik untuk lebih antusias dalam 

kegiatan pembelajaran. Antusias peserta didik yang secara perlahan dapat 

merubah konsentrasi, fokus dan minat peserta didik dalam menfikuti 

pembelajaran. 

Penggunaan alat peraga dalam materi hukum pascal berupa eskavator 

hidrolik, steam mobil dan kotak sampah mini ini dinilai efektif untuk mengatasi 

kurangnya minat belajar peserta didik. Selain alat peraga ini mudah digunakan, 
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alat ini juga dapat menjelaskan konsep fisika pada materi hukum pascal. Teknik 

menggunakan alat peraga lebih mudah dipahami oleh peserta didik, karena dalam 

pembelajaran peserta didik dapat melihat secara langsung konsep-konsep yang 

ada pada materi fisika yang sedang dipelajari. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Mengumpulkan informasi dilakukan setelah menganalisis permasalahan 

dilapangan dan alat yang berpotensi untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut 

penulis, penggunaan alat peraga dalam materi hukum pascal sangatlah 

berpotensi. Data dan informasi mengenai alat peraga baik berupa jurnal serta 

pendapat para ahli dikumpulkan dan diolah sehingga menghasilkan beberapa 

produk alat peraga untuk materi hukum pascal. 

Setelah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga yang 

menerapkan konsep hukum pascal dalam hal ini ialah eskavator sederhana, steam 

mobil, dan kotak sampah mini didapatkan, peneliti mulai melakukan proses 

perancangan. Adapun prosedur pembuatan eskavator sederhana tersebut telah 

penulis cantumkan dalam buku panduan.  

3. Desain Produk 

Alat peraga eskavator sederhana, steam mobil hidrolik, kotak sampah mini 

didesain untuk menjelaskan konsep fisika khususnya mengenai konsep tekanan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesain produk diantaranya sebagai 

berikut: 
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a. Membuat kerangka untuk masing-masing alat peraga dengan konstruksi 

yang kokoh sehingga alat tidak mudah rusak.  Kerangka ini dibuat dengan 

memodifikasi kerangka yang sudah pernah dibuat lalu dikembangkan 

kembali. Adapun salah satu contoh kerangka pada alat peraga yaitu 

eskavator sederhana dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.1 Bentuk Kerangka Eskavator Sederhana 

Pada bagian atas dari kerangka tumpuan eskavator diberikan tiang dan 

pada masing-masing siku tiang dibuat engsel agar alat peraga dapat 

berfungsi secara baik.  

 

Gambar 4.2 Bentuk Tiang Eskavator 
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b. Modifikasi Eskavator Sederhana 

Modifikasi eskavator merupakan bagian paling penting, karena disinilah 

letak perbedaan antara alat yang dibuat oleh peneliti dengan alat yang 

sudah dibuat oleh peneliti lain sebelumnya. 

Modifikasi terdapat pada bentuk dari alat peraga eskavator sederhana, 

peneliti menggunakan acuan eskavator mainan sebagai acuan kemiripan 

dan penggunaan bahan yang digunakan ialah stik eskrim sebagai bahan 

dasar pembuatan alat. 

Penggunaan tabung suntikan yang lebih kecil yang menyesuaikan dengan 

ukuran alat peraga yang dibuat sehingga alat peraga mudah untuk dibawa. 

Adapun bahan lain yang digunakakan dalam pembuatan eskavator 

sederhana ini yaitu lem tembak, cutter, gunting, tabung suntikan 25 ml 

dan tabung suntikan 3 ml, kabel tis, lem bakar, mainan eskavator bekas, 

tusuk sate, air, selang uluran kecil, pewarna makanan, pilox. Semua bahan 

yang tersedia kemudian di akai untuk membuat alat peraga eskavator 

sederhana seperti gambar di bawah ini 

 

Gambar 4.3 Bentuk alat peraga eskavator sederhana 
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Masing-masing rangkaian yang telah dipasang kemudian di satukan 

dengan tabung suntikan yang sudah dihubungkan dengan selang keci 

dimana antara tabung suntikan dengan selang harus di lem terlebih 

dahulu, lem yang digunakan ialah lem tembak. Dalam proses pengeleman 

harus dilakukan dengan baik dan benar hal ini bertujuan agar tidak ada 

celah udara pada ujung tabung yang dihubungkan dengan selang adar 

ketika diisi air tabung tidak bocor. 

c. Pembuatan Eskavator Sederhana 

Eskavator sederhana dibuat dengan menggunakan stik eskrim sebagai 

bahan utama pembuatan. Dimana beberapa stik eskrim direkatkan 

sehingga menyerupai kerangka dasar eskavator, hal yang sama dilakukan 

dala pembuatan tiang eskavator namun pada tiang eskavator masing-

masing siku diberi engsel sebagai penggerak tabung, langkah berikutnya 

perekatan tabung ukuran 25ml dan selang kecil dan dihubungkan dengan 

tabung 3ml masing-masing direkatkan menggunakan lem tembak,hal ini 

sebagai penggerak eskavator sekaligus penerapan dari konsep hukum 

pascal dimana ketika diberIkan tekanan pada tabung 25ml maka tabung 

3ml akan bergerak. Lakukan pengeleman dengan baik dan benar untuk 

mencegah kebocoran, langkah selanjutnya isi air yang telah diberi warna 

pada tabung yang telah dirangkai lalu tutup masing masing tabung dengan 

spoit suntikan yang ada. Lalu pasang tabung suntikan ke masing-masing 

tiang eskavator yang memiliki engsel penggerak. Pastikan pergerakan 
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eskavator berjalan dengan baik. Bentuk detail tabung suntikan dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

   

Gambar 4.4 Bentuk Tiang Roket yang Telah dipasang Tabung Suntikan. 

 

4. Hasil Validasi Produk  

a) Hasil Validasi Produk Tahap 1 

 Sebelum validasi dilakukan kepada ahli media, ahli materi dan peserta 

didik, instrumen uji ahli media dan ahli materi divalidasi terlebih dahulu 

oleh dosen pembimbing. Setelah instrumen dinyatakan valid oleh 

pembimbing, maka langkah selanjutnya melakukan validasi kepada validator 

produk.  
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1. Hasil validasi ahli media  

Validasi tahap pertama oleh kedua ahli media diperoleh data seperti 

tabel berikut: 

4.1 Tabel Validasi Ahli Media Tahap 1 

No. Aspek Kriteria 

Ahli 

Media 

1 

Ahli 

Media 

2 

 per 

Aspek 

PSA 

1 
Efisiensi alat 

peraga 

1 5 3 

34 85% 2 5 4 

3 5 4 

4 5 3 

2 Keakuratan alat 

5 4 4 

20 67% 6 4 3 

7 4 3 

3 Estetika Alat 

8 3 3 

23 77% 9 5 4 

10 5 3 

4 Ketahanan Alat 11 4 3 7 70% 

5 
Keamanan Bagi 

Peserta didik 

12 5 2 

22 55% 13 4 3 

14 4 3 

15 5 2 

 

Hasil validasi alat peraga pada tahap pertama berdasarkan tabel di atas 

diperoleh penilaian alat peraga sesuai kondisi alat peraga yang divalidasi. 

Validas dilakuan oleh kedua orang ahli media dengan menilai kelima aspek 

yakni efisiensi alat peraga, keakuratan alat, estetika, ketahanan alat, dan 

kemanan bagi peserta didik. Penilaian mengenai efisiensi alat peraga 

ditinjau dari kemudahan pembuatan dan penggunaan alat peraga 
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mendapatkan skor sebesar 85%. Aspek keakuratan alat peraga hal ini 

berkaitan dengan konsistensi hasil penggunaan alat peraga, ketepatan dan 

kegunaan alat peraga mendapatkan skor sebesar 67%. Aspek estetika yang 

berkaitan dengan keindahan alat peraga memperoleh skor sebesar 77%. 

Aspek ketahanan alat peraga memperoleh skor sebesar 70%. Aspek 

keamanan bagi peserta didik  hal ini berkaitan dengan bahan yang 

digunakan dan kemanan lalat perga bagi peserta didik memperoleh skor 

sebesar 82%. Rata-rata dari kelima aspek tersebut sebesar 76,2%. Skor 

tersebut didapat dari rata-rata tiap aspek dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 

  

 

Gambar 4.5 Grafik Validasi Ahli Media Tahap 1 

 

2. Hasil Validasi Ahli Materi  
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Hasil validasi tahap pertama oleh dua orang dosen materi didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

4.2 Tabel Validasi Ahli Materi Tahap 1 

No. Aspek Kriteria 

Ahli 

Materi 

1 

Ahli 

Materi 

2 

 per 

Aspek 

PSA 

1 Keterkaitan 

alat peraga 

dengan 

bahan ajar 

1 4 4 

29 70,25% 2 4 4 

3 3 3 

4 4 3 

2 

Nilai 

Pendidikan 

5 3 3 

35 70% 
6 4 3 

7 4 4 

8 3 4 

9 3 4 

3 Konten Isi 

Fisika 

10 3 3 
12 60% 

11 3 3 

 

Validasi materi tahap pertama menilai aspek keterkaitan alat peraga 

dengan bahan ajar, aspek nilai pendidikan, aspek konten isi fisika. 

Berdasarkan tabel hasil validasi tahap pertama oleh dua orang dosen ahli 

diperoleh data sebagai berikut: aspek keterkaitan alat peraga dengan bhan 

ajar yang berkitan konsep fisika dalam lat peraga memperoleh skor 

sebesar 70,25%. Aspek nilai pendidikan berkaitan dengan keterkaitan 

antara alat peraga dengan materi memperoleh skor sebesar 70%. Aspek 

konten isi fisika berkaitan dengan materi fisika dengan kehidupan sehari-

hari memperoleh skor sebesar 60%. Rata-rata dari ketiga aspek tersebut 



 

48 
 

sebesar 66,75%. Skor tersebut didapat dari rata-rat tiap aspek dengan 

perhitungan sebagai berikut; 

Presentasi =  

P =  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.6 Grafik hasil validasi materi tahap 1 

b) Revisi Hasil Validasi tahap 1 

Validasi tahap pertama dapat menunjukan tingkat validitas alat peraga 

jika digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap ahli 

memberikan saran-saran untuk menambah atau memperbaiki alat peraga. 

Selain mengenai alat peraga yang dibuat ahli atau validator juga membrikan 

saran perbaiakan mengenai materi yang dipaparkan. Data saran dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini 

4.3 Tabel saran dan perbaikan para Ahli 

No Saran 

1 Tambahkan alat peraga yang berhubungan dengan konsep hukum 

pascal 

70.25% 70% 

60% 

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

keterkaitan
alat peraga

nilai
pendidikan

konten isi
fisika

keterkaitan alat
peraga

nilai pendidikan

konten isi fisika
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2 Alat masih kurang efisien dalam penggunaan 

3 
Warnanya setidaknya sesuaikan dengan alat yang sebenarnya 

4 Penggunaan alat dan bahan yang mudah didapatkan dan tidak 

mengandung zat kimia berbahaya bagi anak SMP 

5 Usahakan pergerakan naik turun katrol jelas 

6 
Buat perbandingan penjelasan dari alat tersebut yang berhubungan 

dengan hukum pascal 

 

Berdasarkan saran yang dipaparkan oleh validator bahwa Setelah 

produk direvisi sesuai saran para ahli, maka dilakukan proses validasi tahap 

kedua. Karena alat peraga dan materi sudah mengalami perbaikan, serta hasil 

validasi telah menunjukan alat peraga layak digunakan, validasi cukup 

dilakukan dua tahap. Berikut ini hasil validasi tahap ke dua:  

Tabel 4.4 Hasil Validasi Ahli Media Tahap 2 

NO Aspek Kriteria 
Ahli 

Media 1 

Ahli 

Media 2 

 per 

Aspek 

PSA 

1 Efisiensi alat 

peraga 

1 5 4 

38 95% 2 5 5 

3 5 5 

4 5 4 

2 Keakuratan alat 5 4 4 

23 76% 6 4 4 

7 4 3 

3 Estetika Alat 8 3 3 

24 80% 9 5 3 

10 5 5 

4 Ketahanan Alat 11 4 4 8 80% 

5 Keamanan Bagi 

Peserta didik 

12 5 5 
36 72% 

13 4 4 
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14 4 5 

15 5 4 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil media yang didapatkan pada tahap 2 

adalah pada aspek efisiensi alat peraga ditinjau dari kemudahan pembuatan 

dan penggunaan alat peraga mendapatkan skor sebesar 95%. Aspek 

keakuratan alat peraga hal ini berkaitan dengan konistensi hasil penggunaan 

alat peraga, ketepatan dan kegunaan alat peraga mendapatkan skor sebesar 

76%). Aspek estetika yang berkaitan dengan keindahan alat peraga 

memperoleh skor sebesar 80%. Aspek ketahanan alat peraga memperoleh skor 

sebesar 80%. Aspek keamana bagi peserta didik  hal ini berkaitan dengan 

bahan yang digunakan dan kemanan lalat perga bagi peserta didik 

memperoleh skor sebesar 72%. Rata-rata dari kelima aspek tersebut sebesar 

80,6%. Skor tersebut didapat dari rata-rata tiap aspek dengan perhitungan 

sebagai berikut; 

Presentasi =  

P =   



 

51 
 

 

Gambar 4.7 Grafik hasil validasi media tahap 2 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 2 

No. Aspek Kriteria 
Ahli 

Materi 1 

Ahli 

Materi 2 

 per 

Aspek 

PSA 

1 Keterkaitan 

alat peraga 

dengan 

bahan ajar 

1 5 5 

40 100% 2 5 5 

3 5 5 

4 5 5 

2 Nilai 

Pendidikan 

5 5 5 

47 94% 
6 5 4 

7 5 4 

8 5 4 

9 5 5 

3 Konten Isi 

Fisika 

10 5 4 
19 95% 

11 5 5 

Berdasarkan tabel diaras oleh para ahli materi yang didapatkan pada 

tahap ke-2 adalah aspek keterkaitan alat peraga dengan bhan ajar yang 

berkitan konsep fisika dalam lat peraga memperoleh skor sebesar 100%. 

Aspek nilai pendidikan berkaitan dengan keterkaitan antara alat peraga 

dengan materi memperoleh skor sebesar 94%. Aspek konten isi fisika 

berkaitan dengan materi fisika dengan kehidupan sehari-hari memperoleh skor 

95% 
76% 80% 80% 

72% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Efisiensi alat peraga

Keakuratan Alat
Peraga

Estetika

Ketahanan Alat
Peraga
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sebesar 95%. Rata-rata dari ketiga aspek tersebut sebesar 96,3%. Berdasarkan 

tingkat kevalidan skor tersebut dalam kategori “sangat menarik” dan materi 

dapat dinyatakan sesuai dengan alat peraga yang dikembangkan. Hasil diatas 

dapat dilihat dari grafik dibawah ini 

 

Gambar 4.8 Grafik hasil validasi ahli materi tahap 2 

Presentasi=  

P=  

 

Berdasarkan perhitungan di atas, materi yang dipebaiki dan dilengkapi 

prosedur percobaan yang telah memenuhi kriteria sangat menarik dengan skor 

sebesar 96,3%. Hal ini menunjukan bahwa materi dilihat dari beberapa aspek 

dinyatakan valid dan siap untuk digunakan. 

Sebagai perbandingan hasil validasi baik ahli media maupun ahli materi 

dapat dilihat pada grafik perbandingan dibawah ini  
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Gambar 4.9 Grafik perbandingan validasi ahli media tahap 1 dan tahap 2 

Validasi media tahap pertama ke tahap kedua mengalami peningkatan 

untuk mengetahui perbedaan antara tahap satu dan tahap dua adalah dengan 

melihat grafik, dimana berdasarkan gambar grafik tersebut didapat hasil yang 

meningkat pada presentasenya. Peningkatan nilai dari masing-masing aspek 

adalah sebagai berikut: efisiensi alat peraga mengalami peningkatan sebesar 

10%, aspek keakuratan alat sebesar 9%, aspek estetika sebesar 3%, aspek 

ketahan alat sebesar 10% dan aspek keamanan bagi peserta didik 17%. Rata-

rata dari semua aspek mengalami peningkatan sebesar 9,8% dari skor yang 

didapat sebelumnya. 

 

 Gambar 4.10 Grafik perbandingan validasi ahli materi tahap 1 dan tahap 2 
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Validasi materi tahap pertama ke tahap kedua mengalami peningkatan, 

untuk mengetahui perbedaan antara tahap satu dan tahap dua adalah dengan 

melihat grafik, dimana berdasarkan gambar grafik tersebut didapat hasil yang 

meningkat pada persentasenya. Peningkatan skor dari masing-masing aspek 

adalah sebagai berikut: aspek keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar 

mengalami peningkatan sebesar 29,75%, aspek nilai pendidikan mengalami 

peningkatan sebesar 24%, dan aspek konten isi fisika mengalami peningkatan 

sebesar 35%. Skor rata-rata dari ketiga aspek sebesar 29,5% dari skor yang 

didapat sebelumnya. 

c) Hasil Angket Tanggapan Guru  

Setelah melakukan validasi oleh dosen-dosen ahli materi dan ahli media 

hingga tahap 2, maka diperlukan tanggapan guru terhadap alat peraga 

sederhana. Hasil angket tanggapan guru, bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan terhadap alat peraga ini,menarik atau tidak untuk mencapai 

pembelajaran dan peningkatan pemahaman konsep 

 

Tabel 4.6 Hasil Angket Tanggapan Guru 

Aspek 

Penilaian 
Kriteria penilaian 

per 

kriteria 
PSA 

Keterkaitan 

alat peraga 

dengan bahan 

ajar  

1. Mampu menunjukan fenomena 

fisika  
100 100% 

2. Diperlukan dalam pembelajaran 

materi tekanan hukum pascal  
80 80% 

3. Mampu memunculkan konsep 

dari peragaan alat peraga  
100 80% 

4. Mampu membantu menjelaskan 

konsep fisika (hukum pascal) 
100 100% 
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Nilai 

Pendidikan  

5. Kesesuaian alat peraga dengan 

perkembangan intelektual 

peserta didik 

100 100% 

6. Mempermudah  bagi peserta 

didik untuk memahami konsep 
100 100% 

7. Alat peraga sesuai dengan 

kebutuhan dalam pembelajaran 
100 100% 

8. Memiliki kemudahan bagi siswa 

untuk meningkatkan 

keterampilan (berpikir, 

berbicara,bergerak) 

80 80% 

9. Menumbuhkan motivasi bagi 

peserta didik untuk belajar lebih 

giat 

80 80% 

Efisiensi Alat 

peraga 

10. Kemudahan dirangkai 100 100% 

11. Kemudahan digunakan 100 100% 

12. Kemudahan dipindahkan 100 100% 

13. Kemudahan disimpan 80 80% 

Keakuratan 

alat peraga 

14. Konsistensi hasil penggunaan 

alat peraga 
80 80% 

15. Ketepatan pemasangan setiap 

komponen 
60 60% 

16. Ketahanan komponen pada 

kedudukan asalnya 
80 80% 

Estetika 

17. Warna 100 100% 

18. Bentuk 80 80% 

19. Kesesuaian alat peraga dengan 

ukuran fisis peserta didik 
80 80% 

Ketahanan 

alat peraga 

20. Tidak mudah lepas, patah, atau 

hancur saat digunakan 
80 80% 

Keamanan 

bagi peserta 

didik 

21. Memiliki bahan yang aman 

(tidak tajam) 
100 100% 

22. Konstruksi aman bagi siswa 

(tidak mudah roboh) 
100 100% 

23. Pemakaian alat tidak 

memerlukan perlakuan khusus 

(memakai masker atau sarung 

tangan) 

100 100% 

24. Tidak ada pengaruh bahan kimia 

berbahaya (tidak mudah 

terbakat, tidak menyebabkan 

iritasi) 

100 100% 
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Rata-rata 
90,83 

Kategori Sangat Baik 

   

d) Hasil Angket Tanggapan Peserta Didik 

Uji coba skala besar dilakukan di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Data 

diambil menggunakan teknik sampling (mengambil beberapa peserta didik 

sebagai sampel untuk diuji cobakan). Peserta didik dibagi menjadi tiga 

kelompok dan masing masing kelompok terdiri tujuh orang peserta didik. 

Adapun data angket yang diperoleh dari hasil percobaan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7  Hasil Angket Tanggapan Peserta Didik  

Aspek 

Kriteria 

 

Kriteria penilaian 
per 

kriteria 
PSA 

Motivasi 

belajar dan 

pemahaman 

konsep hukum 

pascal dengan 

media alat 

peraga 

1. Lebih mudah memahami 

konsep fisika pada pokok 

bahasan hokum pascal dengan 

adanya alat peraga 

81 81% 

2. Semangat belajar IPA semakin 

meningkat dengan adanya alat 

peraga sebagai media 

pembelajaran 

81 81 

3. Senang belajar IPA dengan 

adanya alat peraga 
89 89% 

4. Lebih aktif saat pembelajaran 

menggunakan alat peraga 
82 82% 

5. peserta didik bekerjasama 

dengan peserta didik lain saat 

pembelajaran menggunakan 

alat peraga 

79 79% 

6. alat peraga yang dibuat dapat 

menambah pengetahuan 

mengenai penerapan konsep 

84 

 

 

84% 
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pada pokok bahasan hukum 

pascal 

 

7. adanya alat peraga dalam 

pembelajaran membuat saya 

tertarik mencoba dan membuat 

alat peraga seperti yang 

dicontohkan 

81 81% 

Pengoperasian 

dan kinerja 

alat peraga 

 

8. Alat peraga mudah 

dioperasikan 
80 80% 

9. Alat peraga berfungsi dengan 

baik saat digunakan 
81 81% 

10. Alat peraga sesuai digunakan 

peserta didik SMP kelas VIII 
78 78% 

Kualitas alat 

peraga 

11. Alat peraga membantu peserta 

didik untuk memperoleh 

pemahaman konsep hukum 

pascal 

78 78% 

12. Alat peraga dapat menyajikan 

konsep hukum pascal 
82 82% 

13. Alat peraga bersifat sederhana 

dan mudah dikelola 
86 86% 

14. Alat peraga bersifat tahan 

lama, tidak mudah rusak saat 

digunakan. 

79 79% 

Rata-rata 81 

Kategori Sangat Menarik 

 

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kemenarikan terhadap alat peraga 

pada materi hukum pascal, berdasarkan uji coba lapangan mencapai kategori 

sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari data tabel diatas, persentase tingkat 

kemenarikan rata-rata mencapai angka 81% (sangat baik). Data hasil uji coba 

lapanagn dapat dilihat pada lampiran.  
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e) Produk Akhir Setelah Direvisi 

Produk akhir setelah direvisi berupa”Alat Peraga Hukum Pascal” yamg 

siap digunakan dalam kegiatan prakatikum maupun sebagai alat bantu pada 

kegiatan belajar mengajar. Alat peraga tersebut telah melalui beberapa tahap 

pengembangan dan direvisi sesuai dengan saran dosen ahli. Setelah produk ini 

dinyatakan valid, percobaan di SMP PGRI 6 Bandar Lampung pada tanggal 

30 Septembar 2016 dilaksanakan. Gambar hasil akhir pembuatan alat peraga 

yang bekerja berdasarkan hukum pascal dapat dilihat di bawah ini: 

1. Alat Pengangkat Mobil Hidrolik 

Pengangkat mobil hidrolik 

diperlukan ketika akan menyuci 

mobil yang kotor. Cukup dengan 

memberikan gaya pada 

pengungkitnya (tabung suntikan 

luar pada alat peraga), suntikan 

yang berda didalam akan bergerak 

keatas dan mobilpun akan ikut terangkat. Prinsip kerjanya saat penggungkit 

luar ditekan, penghisap kecil menekan cairan yang ada dalam selang. 

Selanjutnya akan diteruskan sehingga penghisap besar (yang dibebani 

mobil) dapat diangkat dengan mudah.. 

Gambar 4.11 Alat pengangkat Mobil 

Hidrolik 
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2. Kotak Sampah Mini 

Dengan menerapkan konsep 

hukum membuka kotak sampah 

tidaklah perlu dengan membuka 

tutup kotak sampah tersebut. 

Tekanan yang diberikan pada 

suntikan luar berfungsi untuk menjalankan zat cair ke segala arah. Dalam 

alat peraga ini suntikan dalam diletakkan di bawah tutup kotak sampah 

tersebut sehingga ketika suntikan ditekan maka tutup kotak sampah akan 

ikut teranagkat. 

3. Eskavator Sederhana 

Eskavator sederhana 

diperlukan untuk meneruk 

lahan, pada alat peraga ini 

suntikan yang digunakan 

masing-masing telah 

digabungkan dengan suntikan yang telah terpasang pada tiang eskavator. 

Masing-masing suntikan telah berisi cairan pewarna (untuk membedakan 

fungsi masing-masing suntikan). Suntikan yang berisikan cairan biru ketika 

diberi tekanan maka akan menggerakkan skop pada eskavator tersebut dan 

suntikan yang berisikan cairan berwarna merah berfungsi sebagai 

penggerak tiang eskavator. Dengan adanya eskavator didalam kehidupan 

Gambar 4.12 Kotak Sampah Mini 

 

Gambar 4.13 Eskavator Sederhana 
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sehari-hari semua perjaan yang berkaitan dengan pengertukan akan lebih 

cepat terselsaikan. 

Ketiga alat tersebut merupakan contoh dari penerapan konsep hukum 

pascal yang ada alam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa ilmu 

fisika amatlah berpengaruh pada kehidupan manusia Adanya konsep 

hukum pascal mampu mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan 

tekanan.  

 

B. Pembahasan Hasil Uji Coba Produk 

Uji coba lapangan dilakukan untuk mengetahi tanggapan peserta didik serta uji 

coba keberhasilan produk 4.6  tanggapan peserta didik mendapat skor sebesar 81%, 

maka dapat disimpulkan bahwa alat peraga mencapai kriteria “sangat menarik” dan 

layak digunakan sebagai alat bantu kegiatan belajar mengajat maupun kegiatan 

praktikum. Skor tersebut didapat dari rata-rata setiap kriteria dan semua peserta didik 

yang mengikuti proses uji coba. Adapun pembahasan matematis seperti dibawah ini; 

 

 

 

Percobaan dilakukan oleh 20 peserta didik yang dibagi menjadi 3 kelompok kelas 

Delapan (VIII), selanjutnya peserta didik mengisi data-data yang diperlukan pada 

prosedur penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu dan 

menumbuhkan rasa kebersamaan serta kerja sama antar peserta didik. Percobaan 
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dilakukan secara bergantian dengan alat alat peraga yang berbeda dari masing-masing 

kelompok. 

Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 3 

alat peraga yang berbeda akan meningkatka pemahaman konsep hukum pascal secara 

sederhana. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengembangka produk dan menguji 

coba keberhasilan, untuk itu peneliti tidak membahas secara rinci pada perhitungan 

hasil percobaan. Peneliti sebatas melakukan percobaan dan membuktikan bahwa alat 

peraga tersebut dapat digunakan sebagai contoh dari pnerapan hukum pascal di dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Adapun penjelasan dari alat peraga dengan materi hukum pascal yaitu alat peraga 

eskavator sederhana, steam motor hidrolik, dan kotak sampah mini merupakan contoh 

penerapan hukum pascal yang mana pada hukum pascal menyatakan bahwa “Gaya 

yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup, tekannya diteruskan oleh zat 

cair ke segela arah dengan sama besat” 

Secara sistematis hukum pascal dituliskan  

 

 

 

Dilihat dari antusias peserta didik, alat peraga tersebut juga dapat meningkatkan 

semangat peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya alat 

peraga tersebut dapat dipebanyak dan digunakan di sekolah-sekolah jika diperlukan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Media Pembelajaran sebagai alat peraga penerapan konsep hukum pacal 

memiliki tingkat kemenarikan sebagai berikut : Pada tingkat kevalidan untuk 

media mendapatkan skor sebesar 80,6% dan materi sebesar 96,3% sehingga 

mendapatkan rata-rata kevalidan sebesar 88,48. Berdasarkan persentase 

tersebut dapat disimpulkan bahwa alat peraga ini sangat menarik (sangat 

valid)  dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

2. Pengembangan media pembelajaran sebagai alat peraga penerapan konsep 

hukum pascal terbukti sangat menarik untuk diterapkan kepada peserta didik 

kelas VIII SMP. Dilihat dari angket tanggapan peserta didik, mendapatkan 

skor sebesar 81% dan telah mencapai kriteria sangat menarik, yang artinya 

alat peraga tersebut sangat menarik atau layak untuk digunakan. 

 

B. Saran  

1. Alat peraga ini dapat menjelaskan beberapa konsep fisika. Akan tetapi pada 

penelitian ini hanya terfokus pada materi hukum pascal, diharapkan untuk 

pengembangan selanjutnya agar memaparkan lebih luas lagi konsep-konsep 

fisika.  
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2. Pembuatan alat peraga ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari desain 

alat maupun materi yang dicakup, untuk pengembangan selanjutnya 

dfiharapkan lebih baik lagi secara keseluruhan.  

3. Bagi sekolah, sebaiknya alat peraga seperti ini diperbanyak guna 

meningkatkan kualitas dan kreatifitas peserta didik.  

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

memiliki minimal satu alat peraga untuk mempermudah proses belajar 

mengajar. Bagi peneliti, harus mengupas lebih dalam lagi mengenai konsep-

konsep fisika yang dapat dijelaskan oleh alat peraga ini. 
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