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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI  

PESERTA DIDIK KELAS X  MA NURUL ISLAM 

 GUNUNG SARI ULUBELU TANGGAMUS 

 

Oleh 

Trimo Saputro 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran fisika 

dengan menggunakan metode pembelajaran quantum learning terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasy 

experimen. Dengan menggunakan metode pembelajaran quantum leaning. Populasi 

pada penelitian berjumlah 82 peserta didik kelas X MA Nurul Islam Gunungsari. 

Dengan sampel kelas X IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan X IPA 2 sebagai kelas 

kontrol. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik sampling 

porposive.Untuk mengukur dan mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dilakukan tes dengan soal essay berjumlah 8 dan lembar observasi. 

Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik dengan menggunakan metode quantum learning 

yang digunakan dalam kelas perlakuan dan pembelajaran langsung yang digunakan 

dalam kelas kontrol. Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik  menggunakan metode quantum 

learning dengan pembelajaran langsung. Hal ini dibuktikan dari perolehan nilai sig 

sebesar 0,02 yang berarti nilai sig < 0,05 yang artinya rata-rata posttest kelas 

eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata posttest kelas kontrol.Maka dapat 

disimpulkan bahwa, pembelajaran fisika dengan metode quantum learning lebih 

efektif terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keefektifan metode quantum 

learning dapat diketahui dari nilai effect size yang diperoleh sebesar 0,2 termasuk 

dalam kategori sedang. Artinya metode quantum learning terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata pelajaran fisika peserta didik kelas X. 

Berdasarkan analisis  data maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa, Metode 

pembelajaran Quantum Learning  lebih efektif  di bandingkan dengan menggunakan  

model pembelajaran langsung terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal 

tersebut di buktikan bahwa terdapat perbedaan dari hasil belajar dan perbedaan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik yang menggunakan metode quantum 

learning dengan bembelajaran langsung 
 

Kata Kunci:Metode Quantum Learning, Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi. 
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MOTTO 

 

 لِّقَْىٍم ََليَاٍت َذلَِك فِي إِنَّ ُهْبِصًرا َوالنَّهَاَر فِيِه لِيَْسُكنُىا اللَّْيَل َجَعْلنَا أَنَّا يََرْوا أَلَْن يُْؤِهنُىَن

 

Artinya :“Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah 

menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang 

menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (QS. An-Naml : 86 ).1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan ujung tombak dalam pembelajaran, oleh karena itu guru 

memiliki karakteristik pembelajaran yang ideal.
2
 Dituntut untuk bisa mnciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Metode merupakan salah satu komponen pendidikan yang cukup penting 

untuk diperhatikan.Penyampaian materi dalam arti penanaman nilai pendidikan sering 

gagal karena cara yang digunakannya kurang tepat. Penguasaan guru terhapat materi 

pembelajaran saja belum cukup untuk dijadikan titik tolak keberhasilan suatu proses 

belajar mengajar. 

 Maka, saat ini yang mendesak adalah bagaimana usaha-usaha yang harus 

dilakukan oleh para guru Pendidikan Fisika untuk mengembangkan metode-metode 

pembelajaran yang  dapat memperluas pemahaman peserta didik mengenai materi 

pembelajaran fisika, mendorong mereka untuk berfikir kritis dan sekaligus memiliki 

ketrampilan yang mendalam 

Saat ini terjadi perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Selama ini 

yang terjadi dalam proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru, dan 

sekarang paradigma berpikirnya dirubah bahwa yang belajar adalah siswa, sehingga 

                                                             
2Supriyadi, Starategi Belajar Mengaajar, Cetakan ke- II ,( Surabaya : Cakrawala Ilmu, 
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perlu ada aktivitas yang seimbang antara siswa dan guru. Bahkan akan lebih baik lagi, 

jika siswa lebih banyak aktif dalam pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses yang menekankan pada membelajarkan siswa 

yang dilakukan oleh guru. Mengajar pasti merupakan kegiatan yang mutlak 

memerlukan keterlibatan individu anak didik.
3
Dalamnya terdapat usaha-usaha yang 

terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi terus menerus proses 

belajar dalam diri siswa. Itulah pembelajaran aktif, yang sekaligus menumbuhkan 

daya inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

Kemampuan siswa untuk menyerapnya sangat tidak seimbang. Karena 

kemampuan siswa dalam mendengarkan sambil berpikir hanya sekitar 50-100 kata 

permenit. Itupun jika siswa betul-betul konsentrasi. Pada level mahasiswa pada saat 

kuliah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pada 

sepuluh menit pertama sekitar 70 % dan pada 10 menit terakhir 20%. Dalam konteks 

inilah akan dibahas mengenai pembelajaran yang efektif dengan menggunankan 

metode pembelajaran quantum Learning 

Proses pembelajaran pada prinsipnya merupakan pengembangan keseluruhan 

sikap kepribadian khususnya mengenai aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui 

berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Namun dalam implementasinya masih 

banyak kegiatan pembelajaran yang mengabaikan aktivitas dan kreativitas peserta 
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didik tersebut. Hal ini disebabkan oleh model dan system pembelajaran yang lebih 

menekankan pada penguasaan kemampuan intelektual (kognitif) saja serta proses 

pembelajaran terpusat pada guru (teacher centered learning) di kelas, sehingga 

keberadaan peserta didik di kelas hanya menunggu uraian guru, kemudian mencatat 

dan menghafalkannya. 

Dalam proses belajar mengajar, peserta didik dituntut untuk aktif. 

Pembelajaran aktif adalah suatu istilah yang memayungi beberapa model 

pembelajaran, yang memfokuskan tanggung jawab proses pembelajaran pada pesera 

didik
4
 Proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif apabila pengorganisasian dan 

penempatan materi sesuai dengan kesiapan peserta didik. Peningkatan prestasi belajar 

peserta didik sangat tergantung pada peran guru dalam mengelola pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan metode pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

Guru adalah orang yang berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai pengajar 

atau orang yang mempunyai tanggung jawab dalam mendidik peserta didik sehingga 

menemukan kedewasaan atau menurut Zakiah Drajad, “pendidik adalah orang yang 

diberi pelimpahan tanggung jawab dari orang tua untuk memberikan pendidikan yang 

karena sesuatu dan lain hal (orang tua)tidak dapat melaksanakan pendidikan itu 

secara sempurna.” 
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Guru dituntut menguasai berbagai macam metode yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran guru memiliki 

peranan penting,  yaitu: 

1. Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap serta menyeluruh. 

2. Meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian utuh. 

3. Bertindak sebagai guru yang mendidik. 

4. Meningkatkan profesionalitas keguruan. 

5. Melakukan pembelajaran sesuai dengan berbagai model pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi peserta didik, bahan belajar, dan kondisi sekolah 

setempat. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

6. Dalam berhadapan dengan peserta didik, guru brperan sebagai fasilitas belajar, 

pembimbing belajar, dan pemberi umpan balik belajar. Dengan adanya peran-

peran tersebut, maka sebagai pembelajar, guru adalah pembelajar sepanjang 

hayat.
5
 

 

Berkenaan dengan peran guru di atas, terutama tugas guru dalam memberikan 

penilaian terhadap proses belajar dan hasil pembelajaran, maka seorang guru 

hendaknya semaksimal mungkin berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

diberikan kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu, maka 

diperlukan adanya inovasi berbagai strategi di dalam proses pembelajaran. Tujuannya 

agar pembelajarannya lebih efektif dan menyenangkan sehingga tujuan utama untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran tercapai secara optimal. 

Oleh karena itu, pendidikan memerlukan berbagai inovasi dan kreativitas agar 

tetap berfungsi optimal ditengah arus prubahan, maka pendidikan agama juga 

membutuhkan berbagai upaya inovasi agar eksistensinya tetap bermakna bagi 

kehidupan peserta didik sebagai seorang pribadi, anggota masyarakat, juga dalam 
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konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu inovasi, dan kreativitas, 

terutama dalam penerapan metode pembelajaran agama Islam, harus tetap bisa 

menjaga dan tidak keluar dari koridor nilai-nilai agama Islam yang menjadi tujuan 

dari agama itu sendiri.  

Untuk menyambut semangat itulah kiranya paradigma hadir, sebagai sebuah 

metode / model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif, 

khususnya dalam pembelajaran Fisika. Metode Pembelajaran Quantum Learning 

hadir sebagai solusi, karena pembelajaran model ini lebih memungkinkan pendidik 

maupun peserta didik untuk sama-sama aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, 

selain itu, metode  ini juga lebih memungkinkan pendidik maupun peserta didik untuk 

sama-sama memunculkan jiwa kreatif nya dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebuah adagium mengatakan bahwa “At-Thariqat Ahamm min al-Maddah” 

(metode jauh lebih penting dibanding materi). Ini adalah sebuah realita bahwa cara 

penyampaian komunikatif lebih disenangi oleh peserta didik,  walaupun sebenarnya 

materi yang disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya materi 

yang menarik, karena disampaikan kurang menarik maka materi itu kurang dicerna 

peserta didik.  

Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti 

meningkatkan pemahaman tingkat tinggi dan hasil belajar. Keadaan aktif dan 

menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak 

menghasilkan apa yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran 



berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka 

pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa. 

Karenanya penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar. Sebaliknya kesalahan dalam menerapkan metode 

akan berakibat fatal. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. An-Nahl ayat : 125). 

                                    

                     

 

Artinya :  

“Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl ayat 

125).
6
 

Banyak faktor yang mempengaruhi aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil pembelajaran peserta didik yaitu : “tingkat 

kecerdasan, sikap peserta didik, bakat peserta didik, minat peserta didik dan motivasi 

peserta didik”.
7
 

Selama ini, metodologi pembelajaran Pendidikan Fisika yang diterapkan 

masih mempertahankan cara-cara lama (tradisional) seperti ceramah, menghafal, dan 
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demonstrasi praktik-praktik yang tampak kering. Cara seperti itu diakui atau tidak 

membuat peserta didik tampak bosan, jenuh, dan kurang bersemangat dalam belajar 

Fisika. 

Jika secara fsikologis peserta didik kurang tertarik dengan metode yang 

digunakan guru, maka dengan sendirinya peserta didik akan memberikan umpan balik 

fsikologis yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Indikasinya adalah 

“timbul rasa tidak simpati peserta didik terhadap guru Pendidikan Fisika, tidak 

tertarik dengan materi-materi fisika dan lama kelamaan timbul sikap acuh tak acuh 

terhadap materi tersebit, maka perlu diciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, dinamis, dealogis dan kreatif”.
 8

  Kalau kondisinya sudah seperti ini, 

sangat sulit mengharapkan peserta didik sadar dan mau menerapkan pemahaman 

berfikir tingkat tinggi 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan secara bertahap 

dari konkrit menjadi abstrak dan secara berkesinambungan. Fisika sebagai ilmu 

universal mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting 

dalam berbagai disiplin dan memajukandaya pikir manusia.  

 Salah satu yang berperan penting dalam keberhasilan pembelajarn fisika siswa 

adalah kemampuan berpikir. Salah satu kemampuan berpikir yang penting dikuasai 

oleh siswa adalah Kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
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Karena kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu tahapan 

berpikir yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari  dan setiap siswa 

diarahkan untuk memiliki pola berpikir tingkat tinggi tersebut sebab kemampuan 

berpikir tingkat tinggi membuat seseorang dapat berpikir kritis. kemampuan berpikir 

tingkat tinggi adalah kemampuan menghubungkan, memanipulasi dan 

mentransformasi pengetahuan serta pengelaman yang sudah dimiliki untuk berpikir 

kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan memecahkan masalah pada 

situasi baru.
 9

 

Oleh karena itu metode Quantum Learning harus diterapkan oleh setiap guru 

ketika mengajar, begitupun dengan guru Fisika, agar peserta didik dapat menguasai 

semua materi yang diajarkan khususnya Pelajaran Fisika dengan baik. 

Hasil Pra Survey disekolah MA Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu 

Tanggamus ditemui masalah dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), terlihat saat 

pendidik menerangkan, ada peserta didik yang tidak memperhatikan, berbicara 

dengan teman sebelahnya,kurangnya media saat KBM, kondisi belajar masih 

didominasi oleh pendidik, sehingga pembelajaran Fisika cenderung berlangsung  
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satu arah. Hal ini mengakibatkan beberapa siswa di kelas mengobrol dan mengantuk. 

Jika kondisi kelas seperti ini, maka materi yang disampaikan oleh pendidik tidak 

dapat diterima dengan baik oleh peserta didik.
 10

 

Hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu pendidik Fisika di sekolah 

Bapak Tukimun mengatakan bahwa, peserta didik kurang melatih dirinya untuk 

mengerjakan soal-soal Fisika dan rendahnya kemampuan bertanya.
11

 Dibuktikan 

dengan saat KBM berlangsung, pendidik memberikan kesempatan untuk bertanya 

pun peserta didik jarang bertanya. Selain itu, ketika KBM berlangsung pun peserta 

didik masih ada yang kesulitan untuk mengerjakan soal.  

Dibuktikan dalam nilai ujian tengah semester (UTS) semester ganjil mata 

pelajaran Fisika, terdapat peserta didik pada kelas X dengan nilai di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) = 70. Hasil perolehan hasil belajar peserta didik kelas X 

terdapat 50-70% peserta didik yang dinyatakan belum tuntas belajar, sehingga perlu 

diadakan perbaikan, dengan mengoptimalkan proses belajar mengajar yang 

berlangsung di sekolah. 
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 Observasi Sekolah di MA Nurul islam Gunungsari Ulubelu Tanggamus, Ulubelu 

Tanggamus, (Tanggal 10 November 2016). 
 

11 Tukimun Guru Fisika MA Nurul Islam Ulubelu Tanggamus, Wawancara, Ulubelu 

Tanggamus, (Tanggal 12 November  2016). 



Tabel 1. 

Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil Mata Pelajaran Fisika 

Tahun Ajaran 2016 

Kelas X.1 

 

No Nama KKM Nilai Keterangan 

1 Ade Karmela 70 60 Belum Tuntas 

2 Aji Indrawan 70 59 Belum Tuntas 

3 Azaz Pranyoto 70 72  Tuntas 

4 Aldi Arya 70 55 Belum Tuntas 

5 Ari Eriansyah 70 65 Belum Tuntas 

6 Chintia Nugraheni 70 80 Tuntas 

7 Dandi Muhammad 70 64 Belum Tuntas 

8 Dwi Indah 70 77 Tuntas 

9 Edwin Syahrizal 70 64  Belum Tuntas 

10 Ergomet Navin 70 70 Tuntas 

11 Fawqa Putra Kharisma 70 68 Belum Tuntas 

12 Fitri Handayani 70 77 Tuntas 

13 Ilham Alhafidz 70 57 Belum Tuntas 

14 Intan Erieca 70 76 Tuntas 

15 Ivani Julia Syaba 70 60 Belum Tuntas 

16 Kang Helen Dian Lestari 70 72 Belum Tuntas 

17 Livia Trijunita Sari 70 65 Belum Tuntas 

18 M. Khalifar  70 65 Belum Tuntas 

19 Marhaen Thesya. S 70 85 Tuntas 

20 M. Fikri 70 58 Belum Tuntas 

21 M. Aridan 70 65 Belum Tuntas 

22 M. Mirdza 70 67 Belum Tuntas 

23 Meri Miranti 70 70 Tuntas 

24 Novita Sari 70 77 Tuntas 

25 Phalla Exista N.N 70 66 Belum Tuntas 

26 Ratna Indri Suari 70 60 Belum Tuntas 

Jumlah Terdapat 17  siswa yang belum tuntas  

 

 

 

 



Tabel 2.  

Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil Mata Pelajaran Fisika 

Tahun Ajaran 2016 

Kelas X.2 

 

No Nama KKM Nilai Keterangan 

1 Achmad zulfikar 70 50 Belum Tuntas 

2 Adinda putri nuraini 70 48 Belum Tuntas 

3 Ahmad ishal annta 70 55 Belum Tuntas 

4 Akbar triharto wahyudi 70 55 Belum Tuntas 

5 Annisa fadhilah 70 76 Tuntas 

6 Bangkit hadi nugroho 70 78 Tuntas 

7 Barta putri nadia 70 65 Belum Tuntas 

8 Bima satria pamungkas 70 70 Tuntas 

9 Brilyan mega saputra 70 72 Tuntas 

10 Cheintia febriani 70 45 Belum Tuntas 

11 Dewi suryani 70 55 Belum Tuntas 

12 Fadilah safitri 70 65 Tuntas 

13 Fadjar rudy winarko 70 68 Belum Tuntas 

14 Heni mustika 70 70 Tuntas 

15 Hidayah dian utami 70 65 Belum Tuntas 

16 Intan purnama herliyanda 70 68 Belum Tuntas 

17 Iqbal maulana  70 78 Tuntas 

18 Jaza nasywa shofbina 70 64 Belum Tuntas 

19 Kurnia rangga pratama 70 70 Tuntas 

20 Muhamad ridho roni noer 70 55 Belum Tuntas 

21 M.yahya ayyash 70 70 Tuntas 

22 Made astriani 70 75 Tuntas 

23 Mei safira darmawati 70 65 Belum Tuntas 

24 Muhammad axel jeff prabu 70 75 Tuntas 

25 Muhammad sujiwo 70 75  Tuntas 

26 Nadia asmelinda 70 78 Tuntas 

Jumlah Terdapat 13  siswa yang belum tuntas  

 

 

 



  

Berdasarkan data pra survey awal, dapat diketahui bahwa keadaan peserta 

didik kelas X di MA Nurul Islam Ulubelu Kabupaten Tanggamus, dari dua kelas 

siswa berdasarkan hasil nilai UTS  ternyata nilainya lebih dari 50 Persen masing – 

masing kelas belum mencapai KKM artinya kedua kelas tersebut masih ada masalah 

belajar. Dengan demikian peneliti meminta pertimbangan kepada guru yang 

bersangkutan untuk menentukan kelas mana yang hendak akan di jadikan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, menurut pertimbangan dari hasil ulangan tengah 

semester maupun dalam keseharian dalam  kegiatan pembelajaran maka guru yang 

bersangkutan memilih kelas IPA 1 di jadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas IPA 

2 sebagai kelas control untuk peneliti.
12

 Dan peneliti ingin mencoba menerapkan 

metode quantum learning supaya dapat meningkatkan pemahaman berfikir tingkat 

tinggi di kelas X IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan IPA 2 sebagai kelas control 

menggunakan pembelajaran langsung.  

Salah satu materi Fisika yang memerlukan pemahaman konsep dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah materi fluida statis. Peserta didik dituntun 

untuk mempelajari sifat fluida yang bergerak maupun yang diam, seperti halnya 

kedalaman laut. Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 40 yang berbunyi: 
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Artinya:“Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh 

ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan gelap gulita yang tindih 

bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) 

barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai 

cahaya sedikitpun” (Q.S. An-Nur; 40)
13

. 

 

Ayat ini menyebutkan bahwa adanya kegelapan yang dapat ditemukan di 

dalam laut. Kegelapan di dalam lautan sekitar kedalaman 200 m ke bawah. Pada 

kedalaman ini hampir tidak ada cahaya. Pada umumnya, tekanan pada kedalaman 

yang sama dalam zat cair yang serba sama adalah sama. Kedalaman, berhubungan 

dengan tekanan hidrostatis dimana suatu tekanan yang diberikan oleh cairan pada 

kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Hal ini akan dipelajari pada bab 

fluida statis. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau sering disebut juga dengan Higher 

Order Thinking Skill ( HOTS), dapat membuat seorang individu menafsirkan, 

menganalisis atau memanipulasi informasi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat 

diketahui dari kemampuan siswa pada tingkat analisis, sintesis dan evaluasi. Selain 

itu, kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak hanya membutuhkan kemampuan 
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mengingat saja, akan tetapi memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
14

 

Apabila peserta didik memiliki kemampuan berpikir kreatif dan kritis maka dapat 

mengembangkan diri dalam membuat keputusan, penilaian dan menyelesaikan 

masalah.
15

 Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik adalah ketika peserta didik dihadapkan dengan suatu masalah yang 

belum mereka temui sebelumnya, disinilah proses berpikir mereka akan muncul. 

Dengan demikian, kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik akan terlatih.
 16

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu 

perlu, agar dapat bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi, peserta didik 

harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan kemampuan untuk 

memecahkan masalah. Dampak bila peserta didik memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi adalah prestasi belajar peserta didik akan meningkat, serta 

memungkinkan peserta didik untuk mempelajari masalah secara sistematis, dan dapat 

menghadapi berjuta tantangan dengan cara terorganisasi.
17

 

Maka dari itu perlu diadakan pembelajaran yang dapat melatih kemampuan 

berpikir peserta didik. Kondisi pembelajaran sebelumnya hendaknya diperbaiki, salah 

                                                             
14 R. Rosnawati, “Enam Tahapan Aktivitas dalam Pembelajaran Matematika untuk 

Mendayagunakan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa” Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan 

dan Penerapan MIPA, Yogyakarta,  (Mei 2009), h. 507. 
15 Wahyu Hidayat. “Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematik Siswa 

SMA Melalui Pembelajaran Kooperatif Think Talk Write (TTW)” Prosiding Seminar Nasional 

Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIP,Yogyakarta,  (Juni 2012), h. 1. 
16 Emi Rofiah, Nonoh Siti Aminah  & Elvin Yusliana Ekawati, “Penyusunan Instrumen Tes 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Fisika pada Siswa SMP” Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 1 No, 

2,(September 2013), h. 18. 
17 Wahyu Hidayat, op. cit., h.1 

 



satunya dengan menggunakan metode quantum learning. Metode pembelajaran yang 

diduga bisa mengatasi hal tersebut adalah metode quantum learning. Bertujuan untuk 

membantu meningkatkan pemahaman konsep.  

metode quantum learning dapat meningkatkan keaktifan dan kemandirian 

peserta didik dalam belajar , selain itu dengan menggunakan metode quantum 

learning ternyata mendapat respon sangat positif dari siswa terhadap belajar 

Autocaad.
18

 Sehingga terdapat pengaruh positif antara pembelajaran dengan metode 

quantum learning terhadap hasil belajar fisika mahasiswa.
19

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur level kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik di MA Nurul Islam Gunung Sari, dan saat KBM berlangsung 

menggunakan metode quantum learing, apakah kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dapat meningkat atau tidak.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Metode pembelajaran quantum learning 

Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Kelas X MA Nurul 

Islam Gunung Sari Ulubelu Tanggamus.” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,  maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya kemampuan bertanya peserta didik  

2. Rendahnya semangat peserta didik saat KBM mata pelajaran fisika 

3. Peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal Fisika  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan,maka batasan masalah 

yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dibatasi hanya peserta didik kelas X MA Nurul Islam Gunung Sari 

Ulubelu Tanggamus  

2. Metode pembelajaran quantum learning  yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dengan menggunakan penelitian eksperimen pada materi fluida statis. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan pembelajaran fisika dengan 

meggunakan metode quantum learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik?” 

 

 



E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dilakukanya penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dengan menggunakan metode quantum learning  lebih 

efektif dan memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif peserta didik. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih metode atau model pembelajaran 

yang efektif dalam mencapai level kemampuan berpikir tingkat tinggi 

b. Bagi Peserta Didik 

Membantu peserta didik mempermudah dalam menyusun serangkaian 

pertanyaan, memecahkan dan menafsirkan yang didasarkan pada konteks 

pembelajaran Mendapat pengalaman bekerja sama dalam keompok, toleransi, 

komunikasi secara lisan dan tulisan, memecahkan masalah, mengambil 

keputusan yang tepat dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas merupakan hal terpenting, yang apabila setelah pembelajaran 

dilaksanakan peserta didik menjadi termotivatsi untuk belajar lebih giat lagi. 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
20

 

Efektivitas pembelajaran secara konseptual dapat diartikan sebagai perlakuan 

dalam proses pembelajaran yang memiliki keberhasilan usaha atau tindakan yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.
21

 

Dimensi efektivitas pembelajaran meliputi 2 hal, yaitu: 

a. Karakteristik pendidik yang efektif apabila memiliki kemampuan 

mengembangakan aplikasi teknologi. Indikatornya meliputi: 

pengorganisasian materi, memilih metode yang tepat, bersikap positif 

kepada peserta didik, kreatif dalam teknologi pembelajaran, dan penilaian 

yang berkelanjutan. 

b. Karakteristik peserta didik yang efektif apabila dalam proses pembelajaran 

peserta didik yang fleksibel dan aktif, aktif dalam memanfaatkan strategi. 

Indikatornya meliputi: aktif dalam proses belajar mengajar (PBM), mampu 

                                                             
20 Bachtiar Rifa’i, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo 
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21 Sapto Haryoko, “Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif 

Optimalisasi Model Pembelajaran” Jurnal Edukasi Vol.  5 No. 1, Makasar,  (Maret 2009), h. 3. 



bekerja sama, belajar bertanggung jawab dan belajar dari apa yang telah 

dipelajari.
22

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kesesuaian 

dalam pemilihan model atau metode agar pembelajaran dapat berhasil dengan baik 

dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam penelitian ini 

berhubungan dengan metode pembelajaran quantum learning terhadap kemampuan 

tingkat tinggi peserta didik dalam pelajaran Fisika. 

2. Metode Pembelajaran  

 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

 metode pembelajaran yaitu cara yang dilakukan sorang pendidik untuk 

menyampaikan materi-materi yang akan diberikan agar sampai kepada peserta didik 

dengan baik dan jelas serta tidak menjenuhkan.  

b. Manfaat penggunaan metode pembelajaran adalah : 

1.) Untuk mempermudah proses belajar mengajar guru kepada peserta didik.  

2.) Adanya variasi dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik tidak 

bosan dan jenuh dalam belajar. 

3.) Dapat meningkatkan dan membangkitkan keinginan serta minat belajar siswa 

yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar siswa 

dengan beragam metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kelas peserta 

didik. 

  

                                                             
22 Nur Raina, “Kontribusi Pengelolaan Laboratorium  dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Efektivitas Proses Pembelajaran”  Jurnal Pendidikan IPA No. 1, Kuningan Jawa Barat, (Agustus 
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3. Metode Quantum Learning 

a. Pengertian Metode Quantum Learning 

“Quantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Menurut 

Bobbi DePorter  dan Mike Hernacki, bahwa Metode Quantum Learning berakar dari 

upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang 

bereksperimen dengan apa yang disebutnya dengan “suggestology” atau 

“suggestopedia”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat mempengaruhi hasil situasi 

belajar dan setiap detail apa pun memberikan sugesti positif ataupun negatif. 

Beberapa teknik yang digunakannya untuk memberikan sugesti positif adalah 

mendudukkan murid secara nyaman, meningkatkan partisipasi individu, 

menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan besar sambil menonjolkan 

informasi, dan menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran 

sugesti. Istilah yang hampir dipertukarkan dengan sugestology  adalah “percepatan 

belajar”. Pemercepatan belajar didefinisikan sebagai memungkinkan siswa untuk 

belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal, dan 

dibarengi kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang secara sekilas tampak 

tidak mempunyai persamaan : hiburan, permainan, warna, cara berpikir positif, 

kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun semua unsur ini bekerja sama 

menghasilkan pengalaman belajar yang efektif”. “Metode Quantum Learning tidak 

hanya diterapkan didalam kelas saja melainkan diluar kelas juga dapat digunakan, 

metode ini mencetak siswa-siswi yang tak hanya memiliki keterampilan akademis 

tetapi juga memiliki keterampilan hidup, sebuah keterampilan penting yang 

penggunaannya tidak dibatasi oleh dinding-dinding ruang kelas, melainkan oleh 

langit, udara, laut, dan bumi”.
23

 

 

b. Tujuh Kunci Keunggulan Quantum Learning : 

 

1. Integritas 

Bersikaplah jujur, tulus dan menyeluruh. Selaraskan denga nilai-nilai   yang ada 

pada diri kita. 

2. Kegagalan awal kesuksesan 

Pahamilah bahwa kegagalan hanyalah memberikan informasi yang anda 

butuhkan untuk sukses. 

3. Bicaralah dengan niatan baik 
Berbicaralahdengan pengertian positif dan bertanggungjawablah untuk 

berkomunikasi yang jujur dan lurus. 

 

 

                                                             
23 Bobbi Deporter dan Mike Hernacki, Quantum Learning, Membiasakan Belajar  Nyaman dan 
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4. Komitmen 

Penuhilah janji dan kewajiban, laksanakan visi dan lakukan apa yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

5. Tanggungjawab 

Bertanggung jawablah atas tindakan anda. 

6. Sikap fleksibel 

Bersikap terbuka terhadap perubahan baru yang dapat membantu kita 

memperoleh hasil yang kita inginkan. 

7.  Keseimbangan 

Jaga keselarasan pikiran, tubuh dan jiwa. Sisihkan waktu untuk  membangun 

dan memelihara ketiganya.
24

 

 

c. Ada 5 prinsip yang mempengaruhi seluruh aspek metode pembelajaran 

Quantum Learning : 

 Segalanya berbicara  

 Segalanya bertujuan  

 Pengalaman sebelum pemberian nama  

 Akui setiap usaha 

 Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. 
25

 

d. Langkah-langkah Proses Pembelajaran Metode Quantum Learning : 

1) Ciptakan suasana yang menggairahkan, serta lingkungan psikis yang berkaitan 

dengan rasa, emosional antar komunitas belajar di dalam kelas. Dalam hal ini 

perlu dipertimbangkan ialah perhatikan emosi peserta didik serta rayakan setiap 

keberhasilan (bisa dengan tepuk tangan dan sebagainya).  

2) Tentukan landasan yang kukuh serta tujuan yang ingin di capai. Pada konteks 

ini pendidik dan peserta didik harus menetapkan peraturan dan kesepakatan 

yang akan dijalani bersama. Kaitannya dengan pembelajaran menyangkut 
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motivasi dalam mempelajari sesuatu sehingga, peserta akan lebih nyaman 

didalam kelas.  

3) Ciptakan lingkungan yang kondusif. Ada tiga hal yang terkait dengan 

penciptaan lingkungan : 

a) Memanfaatkan lingkungan sekeliling sebagai wadah untuk pembelajaran. 

b) Menyediakan media pembelajaran, agar peserta didik lebih memahami 

materi yang diajarkan.  

c) Mengatur posisi bangku di dalam kelas, yang menyesuaikan peserta didik. 

Bisa bentuk lingkarang, persegi panjang dan kotak.  

4) Komunikasikan materi pembelajaran yag efektif agar peserta didik fokus 

terhadap pelajaran, bekerja sama antar tim secara kompak, serta muncul kesan 

yang bagus bagi peserta didik. Maka peserta didik akan lebih semangat dan 

aktif lagi untuk belajar. 
26

 

 

e. Kerangka rancangan pembelajaran quantum learning  dengan 

menerapkan prinsip “TANDUR”  antara lain : 

 

a) T (tumbuhkan) 
Tumbuhkan minat dengan memuaskan yakni apakah manfaat yang akan  

diperoleh dari pembelajaran tersebut bagi siswa. 

b)  A (alami) 

Alami yakni ciptakan dan datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti 

semua pelajar. Jangan menggunakan istilah yang asing dan sulit untuk 

dimengerti oleh siswa, karena hal ini akan membuat siswa merasa bosan dalam 

belajar. 

c) N (namai) 

Untuk hal ini harus disediakan kata kunci, konsep, rumus dan strategi yang 

kemudian menjadi sebuah masukan bagi anak. 

d) D (demonstrasikan) 

Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. 

e) U (ulangi) 

Tunjukkan kepada para pelajar tentang cara-cara mengulang materi dan 

menegaskan aku tahu bahwa aku memang tahu ini. 

f) R (rayakan) 

Pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi dan perolehan keterampilan dan 

ilmu pengetahuan.
27
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f. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam metode pembelajaran 

Quantum Learning dengan cara:  

1) Kekuatan Ambak  

Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara 

manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan . Motivasi sangat diperlukan dalam 

belajar karena dengan adanya motivasi maka keinginan untuk belajar akan 

selalu ada. Pada langkah ini siswa akan diberi motivasi oleh guru agar siswa 

dapat mengidentifikasi dan mengetahui manfaat atau makna dari setiap 

pengalaman atau peristiwa yang dilaluinya dalam hal ini adalah proses belajar.  

2) Penataan lingkungan belajar  

Dalam proses belajar dan mengajar diperlukan penataan lingkungan yang dapat 

membuat siswa merasa aman dan nyaman, dengan perasaan aman dan nyaman 

ini akan menumbuhkan konsentrasi belajar siswa yang baik. Dengan penataan 

lingkungan belajar yang tepat juga dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa.  

3) Memupuk sikap juara  

Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa, 

seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk memberikan pujian atau 

hadiah pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya, tetapi jangan pula 

mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Dengan memupuk 

sikap juara ini siswa akan merasa lebih dihargai.  

4) Bebaskan gaya belajarnya  

Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa, gaya belajar. 

Dalam quantum learning guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar 

pada siswanya dan janganlah terpaku pada satu gaya belajar saja.  

5) Membiasakan mencatat  

Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak 

hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang 

didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya 

belajar siswa itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan 

simbol-simbol atau gambar yang mudah dimengerti oleh siswa. 

6) Membiasakan membaca  

Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Karena dengan 

membaca akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, menambah 

wawasan dan daya ingat akan bertambah. Seorang guru hendaknya 

membiasakan siswa untuk membaca, baik buku pelajaran maupun buku-buku 

yang lain. 

7) Jadikan anak lebih kreatif  

Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba dan senang 

bermain. Dengan adanya sikap kreatif yang baik siswa akan mampu 

menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya.  

8) Melatih kekuatan memori  



Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga siswa perlu 

dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik.
 28

 

 
 

4. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran 

secara luas untuk menemukan tantangan baru.Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini 

mengkehendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan 

sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban 

dalam situasi yang baru. Berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada tingkat lebih 

tinggi dari pada sekedar menghafal fakta atau mengatakan sesuatu kepada seseorang 

persis seperti sesuatu itu disampaikan kepada kita.
29

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat membuat seorang individu 

menafsirkan, menganalisis atau memanipulasi informasi. Dengan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi, peserta didik dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, 

berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu berhipotesis dan 

memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Peserta didik diharapkan untuk 

berpikir dan bernalar untuk menguasai konsep hingga mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.Materi fluida statis secara kontekstual erat dengan kehidupan 
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sehari-hari dan pokok bahasan ini dapat dilakukan di sekolah yang minim dengan 

peralatan laboratorium.
30

 Pembelajaran materi fluida statis hendaknya 

diselenggarakan melalui fokus membangun kompetensi berpikir kritis siswa. 

Seperti halnya dalam surat Ali-Imran ayat 190 : 

 إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِل َوالنَّهَاِر ََليَاٍت ِْلُولِي اْْلَْلبَاِب     

Artinya :“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”.
31

 

 Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit 

dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaan-Nya juga dalam silih 

bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan 

langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita karena pengaruh panas 

matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna 

merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan 

pengetahuan dan kekuasaan-Nya. Langit dan bumi dijadikan oleh Al-Khaliq tersusun 

dengan sangat tertib.Bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat nampak 

hidup.Semua bergerak menurut aturan. 

Silih bergantinya malam dan siang, besar pengaruhnya atas hidup kita dan 

segala yang bernyawa.Kadang-kadang malam terasa panjang dan sebaliknya.Musim 
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pun silih berganti.Musim dingin, panas, gugur, dan semi.Demikian juga hujan dan 

panas.Semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi orang 

yang berpikir.Bahwa tidaklah semuanya terjadi dengan sendirinya.Pasti ada yang 

menciptakan yaitu Allah SWT 

Dengan demikian dari penjelasan diatas bahwasanya kita harus memikirkan 

dalam penciptaan bumi ini dan bergantinya siang dan malam bagaimana hal tersebut 

bisa terjadi dengan sendirinya . kaitan ayat ini dengan berpikir tingkat tinggi yaitu 

bahwa dalam pemikiran pencipptaan bumi dan seisinya serta bergantinya siang dan 

malam pasti hal tersebut akan memerlukan pemikiran tingkat tinggi untuk 

mengetahuinya 

b. Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Terdapat beberapa indikator apabila seseorang dikatakan memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi 

meliputi: 

1. Analyze (menganalisis) yaitu memisahkan materi menjadi bagian-bagian 

penyusunannya dan mendeteksi bagaimana suatu bagian berhubungan dengan 

satu bagiannya yang lain.  

a) Differentiating (membedakan) terjadi ketika peserta didik membedakan 

bagian yang tidak relevan dan yang relevan atau dari bagian yang penting 

ke bagian yang tidak penting dari suatu materi yang diberikan. 

b) Organizing (mengorganisasikan) menentukan bagaimana suatu bagian 

elemen tersebut cocok dan dapat berfungsi bersama-sama didalam suatu 

struktur.  

c) Attributing (menghubungkan) terjadi ketika peserta didik dapat 

menentukan inti atau menggaris bawahi suatu materi yang diberikan.  

2. Evaluate (mengevaluasi) yaitu membuat keputusan berdasarkan kriteria yang 

standar, seperti mengecek dan mengkritik.  

a) Checking (mengecek) terjadi ketika peserta didik melacak ketidak 

konsistenan suatu proses atau hasil, menentukan proses atau hasil yang 



memiliki kekonsistenan internal atau mendeteksi keefektifan suatu 

prosedur yang sedang diterapkan.  

b) Critiquing (mengkritisi) terjadi ketika peserta didik mendeteksi ketidak 

konsistenan antara hasil dan beberapa kriteria luar atau keputusan yang 

sesuai dengan  prosedur masalah yang diberikan.  

3. Synthesis (sistesis) yaitu menempatkan element bersama-sama untuk 

membentuk suatu keseluruhan yang koheren atau membuat hasil yang asli, 

seperti menyusun, merencanakan dan menghasilkan.  

a) Generating (menyusun) melibatkan penemuan hipotesis berdasarkan 

kreteria yang diberikan.  

b) Planning (merencanakan) suatu cara untuk membuat rancangan untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang diberikan.  

c) Producing (menghasilkan) membuat sebuah produk. Pada producing, 

peserta didik diberikan deskripsi dari suatu hasil dan harus menciptakan 

produk yang sesuai dengan diskripsi yang diberikan.
32

 

 

c. Karakterisitik Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

Tujuh karakteristik dari proses berpikir tingkat tinggi, yaitu:  

1) melibatkan penilaian dan interpretasi 

2) mengkonstruksi formula nsi baru,  

3) mencari makna,  

4) kompleks,  

5) bersifat nonalgoritmik, 

6) berakhir pada pemecahan dengan berbagai strategi dan 

7) perlunya kemandirian dan penuh semangat. Menurut pendapat ini, berpikir 

tingkat tinggi terkait dengan kemampuan mengambil keputusan dan 

mengkonstruksiformulasi masalah, bersifat nonalgoritmik dan berakhir 

dengan berbagai solusi dan kriteria.
33

 

 

 

 

B. Materi 
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Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata Fluida mencakup zat car, air dan gas 

karena kedua zat ini dapat mengalir, sebaliknya batu dan benda-benda keras atau 

seluruh zat padat tidak digolongkan kedalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, 

minyak pelumas, dan air merupakan contoh zat cair. dan Semua zat cair itu dapat 

dikelompokan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat 

ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat 

mengalir dari satu satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh 

udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain.  Fluida merupakan salah satu 

aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, 

meminumnya, terapung atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara 

terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. 

Fluida Statis yaitu suatu zat cair  yang berada dalam kondisi diam dan tidak 

bergerak.
34

  

 

Tekanan dalam fluida 

Tekanan dalam fluida adalah gaya dibagi luas penampang. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 

Keterangan 
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P = tekanan (N/m
2
) 

F = gaya (N) 

A = luas penampang (m) 

Tekanan hidrostatik 

Tekanan di dalam fluida tak bergerak sebanding dengan kedalaman dan massa 

jenis fluida. 

Ph = 𝜌.𝑔. 

Keterangan: Ph = tekanan hidrostatik (N/m
2
) 

𝜌 = massa jenis fluida (kg/m
3
) 

g = gravitasi 

h = kedalaman (m) 

Jika diketahui tekanan udara (Po)  

 Ph =Po+ 𝜌.𝑔. 

Hukum Pascal 

“Tekanan luar yang diberikan  fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan  

sama besar kesegala arah”. 

Persamaan hukum Pascal: 

𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

 

Keterangan:  F1= gaya pada penampang A1 (N) 

 

 

 

 

 



A1=luas penampang 1 (m
2
) 

F2= gaya pada penampang A2 (N) 

A2=luas penampang 2 (m
2
) 

Melalui persamaan hukum pascal di atas bahwa hukum pascal sering di terapkan 

pada alat-alat dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik, mesin hidrolik 

pengangkat mobil dan sistem kerja rem hidrolik pada mobil. 

Hukum Archimedes 

“Setiap benda yang dimasukkan seluruhnya atau sebagian dalam fluida 

diangkat ke atas oleh gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan”.  

Wc = WU - FA 

Keterangan: Wc = berat benda yang tercelup zat cair (N) 

WU = berat benda di udara (N) 

FA = gaya tekan ke atas (N) 

Ada tiga keadaan benda apabila tercelup dalam fluida, diantaranya 

    Terapung  

Benda tercelup sebagian, karena volum benda yang 

tercelup (Vt) lebih kecil daripada volum benda total 

(Vb), maka syarat benda mengapung adalah: 𝜌b< 𝜌f. 

Artinya massa jenis benda lebih kecil dibandingkan 

massa jenis fluida. 



    Tenggelam 

Benda berada di dasar tempat, karena volum benda 

yang tercelup (Vt) sama dengan volum benda total (Vb), 

maka syarat benda tenggelam adalah: 𝜌b> 𝜌f. Artinya 

massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis 

fluida. 

Melayang  

Benda tercelup seluruhnya, karena volum benda yang 

tercelup (Vt) sama dengan volum benda total (Vb), 

maka syarat benda tenggelam adalah: 𝜌b= 𝜌f. Artinya 

massa jenis benda sama dengan dibandingkan massa 

jenis fluida.  

Tegangan permukaan 

Merupakan gaya persatuan panjang yang  bekerja pada permukaan yang tegak 

lurus  terhadap kawat. 

.𝛾 =
𝐹

𝑙
 

Keterangan: 

.𝛾 = tegangan permukaan (N/m) 

F = gaya tekan (N) 

l = panjang (m) 

 



Kapilaritas 

Merupakan gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. 

 =
2 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜃

𝜌 𝑔 𝑟
 

Keterangan:     h = kenaikan atau penurunan zat cair (m) 

𝜃 = sudut 

𝜌 = massa jenis zat cair (kg/m3) 

𝛾 = tegangan permukaan (N/m) 

r = jari-jari (m) 

Viskositas 

Merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan 

didalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida semakin sulit suatu fluida 

mengalir dan makin sulit suatu benda gergerak didalam luida tersebut. 

Apabila suatuu benda bergerak dengan kelajuan v dalam suatu fluida kental 

yang koefesien viskositasnya η , maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan 

fluida sebesar Fs =  k η v, dengan k adalah konstanta yang bergantung pada bentuk 

geometris benda . benda yang berbentuk geometrisnya berupa bola nilai k = 6 πηr. 

Bila k dimasukan dalam persamaan , maka diperoleh persamaan sebagai berikut : 

 

                                            Fs = 6 πηrv 

  Untuk benda yang berbentuk bola , maka persamaanya sebagai berikut :  



                                      VT  = 
9

2
 
R2 g

η
 (ρb −  ρf)   

Keterangan :    

        VT  = Kecepatan Terminal (m/s) 

η  = Koefisien viskositas (Pa s) 

r   = Jari – jari bola (m) 

g  = Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

ρb = Massa Jenis bola ( kg/m
3
) 

ρf  = Massa jenis fluida (kg/m
3
) 

Fs  = Gaya gesekan stokes (N)
 35

 

C. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan metode Quantum Learning dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu: 

1. Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa, Prestasi belajar siswa yang di ajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran quantum learning dengan pendekatan peta 

pikiran ( Mind Mapping ) terhadap prestasi siswa lebih tinggi bila di 

bandingkan dengan metode pembelajaran konvensional, hal ini di tunjukan 

dengan hasil besarnya selisih prestasi belajar siswa antara postest kelas kontrol 

dan postest kelas eksperimen. Kelas eksperimen lebih tinggi nilai rata-ratanya 

di banding kelas kontrol. 
36

 

2. Hasil penelitian yang di jabarkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa dengan penerapan metode pembelajaran quantum learning sangat baik 

untuk meningkatkan hasil belajar autocad siswa. Peningkatan hasil belajar dari 
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34 orang siswa dalam mencapai ketuntasan terus sangat baik, 24 siswa yang 

tuntas belajar 70,59 % dan yang tidak tuntas 10 orang atau 29,41 %.
37

 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  metode quantum learning berpengaruh 

signifikan terhadap berpikir kreatif siswa. Hal tersebut  dibuktikan dalam 

perhitungan uji t
 
 bahwa  thitung

 
 lebih besar dari ttabel

 
.
38

 

4. Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa, metode quantum learning pada 

pembelajaran matematika lebih efektif dan memberikan pengaruh yang sangat 

positif terhadap kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perhitungan statistika dengan menggunakan uji t bahwa thitung = 2,036 , dan ttabel 

= 2,003. Maka dapat disimpulkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel sehingga h0 

di tolak.
39

 

 

D. Kerangka Berpikir 

Langkah  yang  dilakukan  peneliti  adalah  membentuk  dua kelas  yaitu  

kelas  eksperimen  yang  diajar  dengan  menggunakan  mmetode pembelajaran 

Quantum learningdan  kelas  kontrol  menggunakan  dengan  model  konvensional.  

Adapun  kerangka  berpikir  dari  penelitian  ini  dijelaskan  pada  gambar  alur  

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

assosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.
40

  

1. Hipotesis Statistik 

Ho : 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵   tidak ada perbedaan nilai kemampuan berpikir tingkat 

tinggi antara kelas eksperimen dan kelas control 

Ha : 𝜇𝐴 ≠ 𝜇𝐵   ada perbedaan nilai kemampuan berpikir tingkat tinggi 

antara kelas eksperimen dan kelas control 

 

2. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

metode Quantum Learning dan model konvensional terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. 
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Metode Quantum Learning 

(X) 

 

Kemampuan berpikir tingkat 

tinggi 

 (Y) 



BAB III 

 METODE PENELITIAN 

F. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran Fisika dengan menggunakan 

Metode pembelajaran quantum learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. 

G. Waktu dan Tempat 

1. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 di MA Nurul Islam 

Gunungsari Ulubelu Tanggamus kelas X semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat dilaksanakan penelitian adalah di MA Nurul Islam Gunungsari  

UlubeluTanggamus. 

H. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu (quasi 

eksperimental design). Eksperimen dipergunakan untuk mengukur pengaruh 

perlakuan (independent variabel) di beri notasi x dan variabel terikat (dependen 

variabel) di beri notasi y.
41

Eksperimen semu merupakan penelitian kuantitatif. Desain 

ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya u ntuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan  
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eksperimen. Desain quasi eksperimen yang digunakan adalah Nonequivalent Control 

Group Design. Pada design ini terdapat pretest dan post test untuk kelompok 

eksperimen dan  kontrol. Dalam penelitian ini terdapat dua kelas yaitu; kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan dengan menggunakan metode pembelajaran 

quantum learning dan kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran langsung. 

Sebelum diberi perlakuan pada kedua kelas yang akan dibandingkan hasil belajarnya, 

terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan 

pada kedua kelas tersebut. Selanjutnya, setelah diberi perlakuan diberikan postest 

untuk melihat perbedaan hasil belajar setelah diberi perlakuan. 

Tabel 3.1 

Nonequivalent Control Group Design 

O1                 X                O2 

O3                  C               O4 

 

 Keterangan:      O1 dan O2      :Kelas Eksperimen 

                           O3 dan O4     : Kelas Kontrol 

  O1 dan O3 : Pretest yang sama pada kedua kelas 

  O2 dan O4 : Postest yang sama pada kedua kelas 

  X  : Perlakuan penggunaan quantum learning 

  C  : Perlakuan penggunaan pembelajaran konvensional.
 42

 

 

 

I. Variabel Penelitian  
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Secara teoritis variable dapat didevinisikan sebagai atribut seseorang, atau 

obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek yang lain.
43

 

1. Variabel bebas (independen variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

disebut variabel X. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebasadalah “metode 

pembelajaran quantum learning.” 

2. Variebel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

disebut variabel Y, dalam hal ini variabel terikatnya adalah “Kemampuan berpikir 

tingkat tinggi." 

 

 

Gambar 3.1.Pengaruh variable X terhadap Y 

Keterangan :   X = Metode pembelajaran Quantum Learning 

Y  =Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

J. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2. 

Tabel Prosedur Penelitian 
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X Y 



No Tahapan Kegiatan 

1 Persiapan 

1.1 Observasi di kelas yang akan diteliti dan 

wawancara dengan guru Fisika 

1.2 Membuat kontrak dengan guru 
1.3 Membuat RPP, instrument tes berupa soal 

essay dan lembar observasi kemampuan 

berpikir tingkat tinggi 
1.4 Validasi instrument tes berupa soal essay 

1.5 Soal siap digunakan 

2 Pelaksanaan  

2.1 Menentukan kelas eksperimen dan kelas 

control 
2.2 Kelas eksperimen adalah kelas X IPA 1 dan 

kelas control adalah kelas X IPA 2 

2.3 Kelas eksperimen dalam KBM 

menggunakan metode quantum learning dan 

kelas control dalam KBM menggunakan 

model konvensional 

2.4 Melakukan pretest diawal pembelajaran 

dan posttest diakhir pembelajaran 

3 Analisis 

3.1 Memperoleh data dari hasil penelitian 

3.2 Mengolah data 
3.3 Menganalisis data 

3.4 Membahas hasil penelitian 

3.5 Memberikan kesimpulan 

 

K. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
44

 Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas X IPA dan IPS MA Nurul Islam Gunungsari pada 

semester genap yang berjumlah 82. 

Tabel 3.3 
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Jumlah Peserta Didik Kelas X MANurul Islam Gunungsari 

No Kelas   Jumlah 

1 X IPA 1 26 

2 X IPA 2 26 

3 X IPS 30 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
45

 Sampel pada penelitian ini diambil dari populasi. Sampel terdiri kelas X 

IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan X IPA 2 sebagai kelas kontrol yang masing-

masing berjumlah 26. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sampling Porposive. “Sampling Porposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.”
46

 Kelas yang dipilih menjadi kelas eksperimen adalah kelas 

X IPA 1 dan kelas X IPA 2 sebagai kelas kontrol. 

L. Teknik Pengumpulan Data  

1. Tes 

Evaluasi sering menggunakan instrument tes. Tes digunakan jika evaluator 

bermaksud mengumpulkan informasi mengenaistatus pengetahuan atau perubahan  
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(Bandung : Alfabeta, 2015), h.124 

 

 

 



status pengetahuan waktu tertentu.
47

  Dalam penelitian ini dilakukan prestest dan 

postest. Data berupa nilai pretest diambil pada pertemuan pertama, dan nilai post test 

diambil pada pertemuan ketiga.  Nilai pretest diambil sebelum pembelajaran baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, sedangkan nilai post tes diambil setelah 

pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Bentuk soal yang 

diberikan adalah berupa soal bentuk tes essay. 

2. Observasi 

Observasi di lakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati 

tingkah laku dan kemampuannya selama KBM. Dalam penelitian ini, lembar 

observasi kemampuan berpikir tingkat tinggi digunakan untuk mengetahui siapa saja 

yang telah menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Observasi 

ini dilakukan saat setelah mengajar dan menggunakan pedoman observasi dengan 

indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang dirasa kurang jelas akan 

informasi yang telah didapat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan hasil pra-

penelitian. 

 

4. Dokumentasi  
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Yaitu alat pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan 

dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian dokumentasi ini akan 

menjadi sangat kuat kedudukannya.  

M. instrumen Penelitian 

“Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti”. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah insntrumen tes dan teknik 

analisis instrumennya meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas butir soal, 

serta reliabilitasnya. Berikut ini masing-masing instrumen penelitian tersebut beserta 

analisis instrumennya: 

1. Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan atau penguasaan obyek ukur terhadap seperangkat konten dan 

materi tertentu. Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam penelitian ini 

digunakan sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Tes ini 

berupa tes essay sebanyak 10 butir soal. 

2. Uji Instrumen Penelitian  

Sebelum instrumen tes digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan uji coba intstrumen kepada peserta didik yang telah memperoleh materi, 

yang akan diujicobakan data hasil uji coba tes dianalisis untuk mendapatkan 



keterangan apakah instrumen tersebut layak atau tidak digunakan dalam penelitian. 

Berikut analisis-analisis yang digunakan: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mencari soal yang valid. Soal yang valid adalah 

soal yang mampu mengukur data dari variabel yang diteliti dengan tepat.
48

 Uji 

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rxyhitung dengan rxytabel berikut dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Ketentuan Uji Validitas 

rxy Kriteria 

rxyhitung>rxytabel Valid 

rxyhitung<rxytabel Tidak Valid 

 

 

Perhitungan uji validitas pada penelitian ini yaitu menggunakan korelasi 

product moment dengan angka kasar. 

Berikut rumus validitas:
 49

 

 

rxy =  
NΣXY −  ΣX (ΣY)

  NΣX2 −  (ΣX)2    NΣY2 −  (ΣY)2  
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Keterangan : 

rxy :koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : jumlah peserta didik 

ΣX : jumlah pertanyaan 

ΣY : jumlah skor total 

ΣXY : jumlah perkalian dari variabel X dan Y 

ΣX
2
 : jumlah kuadrat dari pertanyaan 

ΣY
2
 : jumlah kuadrat dari skor 

 Setelah soal dibuat, maka instrumen soal divalidasi oleh para ahli untuk 

memperoleh soal yang baik. Setelah divalidasi oleh para ahli, maka instrumen soal 

diujicobakan kepada peserta didik yang sudah mempelajari materi fluida statis. 

Adapun hasil analisis butir soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilihat 

dalam tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Validitas Soal Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
No. ButirSoal rhitung rtabel Kriteria 

1 0.609 0,388 Valid 

2 0.544 0,388 Valid 

3 0.766 0,388 Valid 

4 0.595 0,388 Valid 

5 0.693 0,388 Valid 

6 -0.492 0,388 Tidak Valid 

7 0.705 0,388 Valid 

8 0.178 0,388 Tidak Valid 

9 0.696 0,388 Valid 

10 0.739 0,388 Valid 

 



Hasil analisis butir soal dari variabel penelitian menunjukkan hampir semua 

koefisien validitas butir soal lebih besar dari rtabel. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa, soal yang digunakan dalam variabel penelitian adalah  

valid atau mampu mengukur data dari variabel yang diteliti dengan tepat. Dan 

berdasarkan perhitungan diatas di peroleh 8 soal yang valid yang kemudian akan 

dijadikan tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada penelitian.  Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

b. Tingkat Kesukaran 

 

Tingkat kesukaran digunakan sebagai indikator untuk menentukan adanya 

perbedaan kemampuan peserta tes. Rumus yang digunakan yaitu:
50

 

P =
 𝑥

𝑆𝑚𝑁
 

Keterangan: 

P = tingkat kesukaran 

Sm = skor maksimum 

N = jumlah peserta didik 

 𝑥 = banyak siswa yang menjawab benar 

 

 

                                                             
50 Yana Dirza Amalia, Asrizal, Zulhendri Kamus “Pengaruh Penerapan LKS Berorientasi 

Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kompetensi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Gunung Talang” 

Pillar Of Physics Education,  Vol 4, Gunung Talang,  (November 2014), h. 20. 



                                                         Tabel 3.6 

Klasifikasi Tingkat Kesukaran
51

 

P Klasifikasi 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

 

Adapun hasil analisis tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.7 

Tabel 3.7 

Tingkat Kesukaran Soal Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
No. Butir Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0,646 Sedang 

2 0,623 Sedang 

3 0,562 Sedang 

4 0,662 Sedang 

5 0,646 Sedang 

6 0,769 Mudah 

7 0,592 Sedang 

8 0,769 Mudah 

9 0,608 Sedang 

10 0,554 Sedang 

 

 

Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran, soal yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah soal yang mempunyai rentang antara 0,31-0,70. Maka didapatlah 

8 soal  yang kemudian akan digunakan untuk tes kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.  

 

 

                                                             
51  Rostina Sundayana, op. cit., h.77 



c. Daya Beda  

Merupakan suatu indikator untuk membedakan antara peserta didik 

berkemampuan tinggi dengan peserta didik berkemampuan rendah. 

“Analisis daya pembeda adalah mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu 

(tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya”. 

Artinya, apabila soal tersebut diberikan kepada anak yang mampu, hasilnya 

menunjukkan prestasi yang tinggi ; dan bila diberikan kepada siswa yang lemah, 

hasilnya rendah.  Tes dikatakan tidak memiliki daya pembeda apabila tes tersebut, 

jika di ujikan kepada anak berprestasi tinggi, hasilnya rendah, dtetapi bila diberikan 

kepada anak yang lemah hasil nya tinggi. Rumus yang digunakan yaitu:
52

 

 

Keterangan: 

D  = indeks daya pembeda 

Ba     = jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar dari kelompok 

atas 

  Bb         = banyaknya peserta didik kelompok bawah menjawab soal dengan 

benar 

Ja = jumlah peserta didik kelompok atas 

Jb = jumlah peserta didik kelompok bawah 

 

                                                             
52 Ulfa Rahmi,Festiyed, Zulhendri Kamus, “Penerapan Model Kooperatif Terintegrasi 

Pendidikan Karakter Untuk Pembelajaran Fisika Kelas VIII MTSN Kubang Putih” Pillar Of Physics 

Education, Vol 2 (2013), h. 36. 



Tabel 3.8 

Klasifikasi Daya Pembeda
53

 
D Klasifikasi 

0,00 < D  0,20 Jelek 

0,21 < D  0,40 Cukup 

0,41 < D  0,70 Baik 

0,71 < D  1,00 Baik Sekali 

Negatif Sangat Jelek 

 

Adapun hasil analisis daya beda butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.9 

Tabel 3.9 

Daya Beda Soal Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
No. ButirSoal Daya Beda Kriteria 

1 0.246 Cukup 

2 0.262 Cukup 

3 0.262 Cukup 

4 0.246 Cukup 

5 0.400 Cukup 

6 -0.246 Sangat Jelek 

7 0.354 Cukup 

8 0.000 Jelek 

9 0.369 Cukup 

10 0.277 Cukup 

 

Berdasarkan perhitungan daya beda, soal yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah soal yang mempunyai rentang daya beda antara 0,21-1,00 ( cukup). Maka 

didapatlah 8 soal dalam kategori cukup, yang kemudian akan digunakan untuk tes 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 6. 

 

 

                                                             
53 Lian G. Otaya, Analisis Kualitas Butir Soal Pilihan Ganda Menurut Teori Tes Klasik dengan 

Menggunakan Program Iteman Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2014), h. 

235. 



 

d. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk meningkatkan tingkat ketepatan alat pengumpul 

data (instrumen).54 Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai r11hitung 

dengan r11tabel dapat dilihat pada Tabel Berikut rumus alpha cronbach:
55

 

r11 = 
𝑘

𝑘−1
 ( 1 - 

Σab
2

𝑎𝑖
2  ) 

Keterangan : r11 : reliabilitas butir soal 

 k  : banyaknya butir soal 

ab
2
 : jumlah varian butir  

ai
2
 : varian total 

              Adapun hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 

Ketentuan Uji Reliabilitas 
rxy Kriteria 

r11hitung> r11tabel Reliabel 

r11hitung< r11tabel Tidak Reliabel 

 

 

 

 

                                                             
54Yosri Alisman, Usmeldi, Oriza Candra, “Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XII 

TITL Menggunakan Multimedia Interaktif pada Mata Diklat Memperbaiki Motor Listrik di SMK 

Negeri 1 Tanjung Raya”Jurnal Prndidikan Tekhnik Elekto Vol. 2 No 1, Tanjung Raya,  (2014), h. 9.  
55 Lusiana, Nurhayati Abbas, Sumarno Ismail, “Analisis Motivasi Belajar pada Pembelajaran 

Matematika di Kelas VII SMP Negeri 3 Gorontalo” Jurnal Pendidikan Matematika, Vol.1 No. 11, 

Gorontalo, (2013), h. 8 



Tabel 3.11 

Klasifikasi Reliabilitas
56

 
r11 Klasifikasi 

0,00   r11<0,20 Sangat Rendah 

0,20   r11<0,40 Rendah 

0,40   r11<0,60 Sedang 

060   r11<0,80 Tinggi 

0,80   r11<1,00 Sangat Tinggi 

 

                                 

                                          Tabel 3.12 

      Reliabilitas Soal Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Statistik Keterangan 

r11 0,837 
Kesimpulan Sangat Tinggi 

 

Hasil analisis diperoleh bahwa soal memiliki reliabel yang sangat tinggi. 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu soal, semakin tinggi ketepatannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen ini dapat digunakan untuk penelitian.  

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7 . 

 

  Hasil perhitungan dari beberapa uji coba soal dalam menganalisis validitas, 

reabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dari 10 butir soal uji coba 

kemampuan berpikir tingkat tinggi didapat kesimpulan seperti pada Tabel 3.13 

berikut : 

 

 

Tabel 3.13 

Uji Validas, Tingkat Kesukaran dan Daya Beda 

                                                             
56  Rostina Sundayana, op. Cit.., h.77 



No Uji Validitas 
Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Kesimpulan 

1 Valid Sedang Cukup Ambil 

2 Valid Sedang Cukup Ambil 

3 Valid Sedang Cukup Ambil 

4 Valid Sedang Cukup Ambil 

5 Valid Sedang Cukup Ambil 

6 Tidak Valid Mudah Sangat Jelek Tidak Digunakan 

7 Valid Sedang Cukup Ambil 

8 Tidak Valid Mudah Jelek Tidak Digunakan 

9 Valid Sedang Cukup Ambil 

10 Valid Sedang Cukup Ambil 

  

Berdasarkan hasil dari  Tabel 3.13 diperoleh 8 butir soal yang valid, 

dimana 8 butir soal tersebut semua memenuhi kriteria daya pembeda sehingga 

Peneliti dapat menyimpulkan dan memutuskan untuk mengambil soal tes yang akan 

digunakan untuk uji akhir (uji hipotesis) sebanyak 8 butir soal yang diambil dari 8 

butir soal tersebut. Jadi, soal yang dapat digunakan pada penelitian ini yaitu soal 

nomor 1,2,3,4,5,7,9  dan 10 dan kedelapan soal tersebut dikatakan baik berdasarkan 

uji reabilitas dan layak digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik.  

 

N. Teknik Analisis Data 

1. Uji Analisis Prasyarat  

Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu : 

 

a. Uji Normalitas 



Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel terdistribusi normal 

atau tidak. Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji one 

kolmogorof smirnov pada program SPSS 18.00. 

Adapun hipotesis uji one kolmogorof smirnov sebagai berikut: 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal. 

Tabel 3.14 

Ketentuan One Kolmogorof Smirnov
57

 

Probabilitas Keterangan Artinya 

sig > 0,05 Ho diterima Databerdistribusi normal 

sig < 0,05 Ho ditolak Datatidakberdistribusinormal 

 

b. Uji Homogenitas 

Apabila data terdistribusi dengan normal, maka selanjutnya menggunakan uji 

homogenitas varians. Untuk menguji homogenitas pada penelitian ini menggunakan 

uji homogeneity of variances pada program SPSS 18.00.  

Tabel 3.15 

Ketentuan Uji Homogeneity of Variances
58

 
Probabilitas Keterangan 

sig > 0,05 Homogen 

sig < 0,05 Tidak Homogen 

 

 

 

                                                             
57 Antomi Saregar,  Sri Latifah , Meisita,  Efektifitas Model Pembelajaran CUPs : Dampak 

terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi peserta Madrasah Aliyah Math’laul Anwar Gisting 

Lampung” Jurnal IlmiahPendidikan Fisika Al-Biruni 05 (2), Bandar Lampung,  (2016).h. 240 

 

 
58  Ibid., h. 241 



5. Uji Hipotesis 

Jika data sudah dikatakan berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan 

dengan melakukan uji independent sample t-test pada SPSS 18.00. Adapun hipotesis 

uji independent t-test sebagai berikut: 

Ho      :  tidak ada perbedaan nilai kemampuan berpikir tingkat tinggi antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Ha   : ada perbedaan nilai kemampuan berpikir tingkat tinggi antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Tabel 3.16 

Ketentuan Uji Independent t-Test
59

 
Probabilitas Keterangan Artinya 

sig > 0,05 
Ho diterima, 

   Ha ditolak 

Tidak ada perbedaan nilai kemampuan berpikir tingkat 

tinggi antara kelas eksperimen dan  kelas control 

sig < 0,05 
Ho ditolak, 
Ha ditrima 

Ada perbedaan  nilai  kemampuan berpikir tingkat 
tinggi antara kelas eksperimen  dan  kelas control 

 

6.  Effect Size 

Untuk mengetahui besarnya efektivitas pembelajaran terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggipeserta didik adalah dengan kriteria cohen dalam hake dengan 

rumus effect size.
 60

  

 

 

 

                                                             
59 Ibid., 
60Festi Arista, Marzuki, Hery Kresnadi, ”Dampak Pembelajaran Tematik Terhadap 

Perolehan Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar” Jurnal Pendidikan Dan Pembeajaran FKIP 

Untan Vol. 3 No. 8 (2014), h. 5. 



Rumus yang digunakan yaitu:
61

 

𝑑 =
𝑚𝐴 −𝑚𝐵

  𝑠𝑑𝐴
2 + 𝑠𝑑𝐵

2 /2 
1

2 
 

Keterangan: 

 d     = effect size 

mA    = nilai rata-rata kelas eksperimen 

mB    = nilai rata-rata kelas kontrol 

sdA   = standar deviasi kelas eksperimen 

sdB   = standar deviasi kelas control 

              Kriteria besar kecilnya effect size diklasifikasikan sebagai berikut: 

          Tabel 3.17
62

 

   Kategori Effect Size 
Effect Size Kategori 

d< 0,2 Kecil 

0,2 < d < 0,8 Sedang 

d > 0,8 Tinggi 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Richard R. Hake, “Relationship of Individual Student Normalized Learning Gains in 

Mechanics with Gender, High-School Physich, and Pretest Scores on Mathematics and Spatial 

Visualization” Journal International Indiana University Vol. 1 No. 1 (2002), h.3. 
62 Erpina, Maridjo Abdul Hasjimy  & Asmayani Salimi, “ Pengaruh Kooperatif Teknik Talking 

Stick Terhadap Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD” Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Vol. 3 No. 9, Pontianak, ( 2014), h. 13 



BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian 

Penelitian tentang Efektivitas metode pembelajaran quantum learning 

terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas X MA Nurul 

Islam Gunungsari Ulubelu Tanggamus Tahun ajaran 2017/2018, ini  

dilaksanakan pada tanggal tanggal 6 Maret 2017 sampai tanggal 17 Maret 

2017 . Instrumen berupa tes uraian untuk mengukur kemaampuan berpikir 

tingkat Tinggi yang disesuaikan dengan indikator pencapaian dalam melihat 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, tes berupa soal kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dengan soal yang  terdiri dari 8 butir soal dengan 

masing-masing soal memiliki indikator yang berbeda-beda sesuai dengan 

indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut diujicobakan 

terlebih dahulu kepada kelas yang sudah mendapat materi fluida statis 

sebelumnya, yaitu kelas XI IPA, dan kelas yang digunakan sebagai kelas uji 

coba instrumen tersebut adalah kelas XI IPA 1. Setelah melakukan 

perhitungan dengan mengukur validitas, reabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda. Perhitungan dari instrumen tersebut didapat 8 soal yang layak 



digunakan dalam mengukur atau melihat kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik pada materi fluida statis. 

Penelitian ini menggunakan dua sampel, yaitu X IPA 1 sebagai kelas 

eksperimen menggunakan metode pembelajaran quantum learning dan X IPA 

2 sebagai kelas kontrol menggunakan model pembelajaran langsung. Data 

penelitian ini diperoleh dari hasil tes kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. Pretest dilakukan sebelum perlakuan dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal dari kedua kelas. Adapun data hasil pretest dan 

posttets pada kedua kelas, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelas Eksperimen 

Penelitian di kelas eksperimen menggunakan Metode Pembelajaran 

quantum learning saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Diawal 

dan diakhir pertemuan peserta didik diberikan pretest dan posttest untuk 

mengetahui level kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Berikut 

Tabel 4.1. menunjukkan data kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

No Data 
Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Sebelum Sesudah 

1 Nilai Tertinggi 40 85 

2 Nilai Terendah 25 55 

3 Mean 32,21 73,46 

4 Standar Deviasi 4,49 6,56 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 kemampuan berpikir tingkat tinggi sebelum dan 

sesudah perlakuan terdapat perbedaan perolehan nilai tertinggi dan nilai 



terendah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan level kemampuan berpikir 

tingkat tinggi sebelum dan sesudah diadakannya perlakuan saat pembelajaran. 

Level kemampuan berpikir tingkat tinggi dikelompokkan menjadi lima 

kategori yaitu: sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah dan sangat rendah. Untuk 

menginterpretasikan hasil tes kemampuan berpikir tingkat tinggi,. Berikut data 

frekuensi pengkategorian kemampuan berpikir tingkat tinggi awal dan akhir 

pada kelas eksperimen yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 

                                                 Tabel 4.2 

Data Kategori Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
No Kategori KBTT Sebelum KBTT Sesudah 

F Prosentase F Prosentase 

1 Sangat Tinggi 0 0 % 8 30,76% 

2 Tinggi 0 0 % 15 57,70% 

3 Cukup 0 0 % 2 7,69% 

4 Rendah 0 0 % 1 3,85% 

5 Sangat Rendah 26 100 % 0 0 % 

Jumlah 26 100% 26 100% 

Untuk memperjelas data dari Tabel 4.2 frekuensi pengkategorian, maka 

disajikan dalam bentuk gambar 4.1. 

 

                                    Gambar 4.1 

Frekuwensi Pengkategorian Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
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Dari gambar 4.1 diketahui bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik sebelum perlakuan adalah sama. Setelah diberi perlakuan, 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik mendapatkan perubahan yang 

lebih baik. Terbukti dengan adanya perubahan skor perolehan posttest yang 

jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selain data tes kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, berikut hasil observasi kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dapat dilihat pada Tabel 4.3 hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

Tabel 4.3 

Hasil Observasi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

No Indikator 

Peserta Didik Yang Terlibat 

Pert 

2 

Prosen 

Tase 

Pert 

3 

Prosen 

Tase 

Pert 

4 

Prosen 

Tase 

Pert 

5 

Prosen 

Tase 

1 Kemampuan 

Menganalisis 
4 15,38% 5 

19,23 

% 
7 26,92 % 13 50,00% 

2 Kemampuan 

Mengevaluasi 
4 15,538% 7 26,92% 8 30,77 % 9 34,61% 

3 Kemampuan  

Mencipta 
2 7,69 % 3 

11,54 
% 

5 19,23 % 7 
26,92 

% 

 

Pada Tabel 4.3 erjadi peningkatan jumlah peserta didik yang terlibat 

selama KBM berlangsung. Terlihat dari prosentase yang didapat peserta didik 

bertambah besar untuk tiap indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menggunakan kemampuan 

berpikir tingkat tingginya untuk menyelesaikan soal.  

 

 



2. Kelas Kontrol 

 

Penelitian di kelas kontrol menggunakan model pembelajaran langsung 

saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Diawal dan diakhir 

pertemuan peserta didik diberikan pretest dan posttest untuk mengetahui level 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Berikut Tabel 4.4 

menunjukkan data kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Data Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
No Data Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Sebelum Sesudah 

1 Nilai Tertinggi 32,5 77,5 

2 Nilai Terendah 17,5 50 

3 Mean 28,17 66,82 

4 Standar Deviasi 5,63 7,89 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 kemampuan berpikir tingkat tinggi sebelum dan 

sesudah perlakuan terdapat perbedaan perolehan nilai tertinggi dan nilai 

terendah.  Hal ini menunjukkan adanya perbedaan level kemampuan berpikir 

tingkat tinggi sebelum dan sesudah diadakannya perlakuan saat pembelajaran. 

Kemudian dari data kemampuan berpikir tingkat tinggi sebelum dan 

sesudah perlakuan, dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu: sangat tinggi, 

tinggi, cukup, rendah dan sangat rendah. Untuk menginterpretasikan hasil tes 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka data skor yang diperoleh 

dikonversikan kedalam lima kategori yang dapat dilihat pada lampiran . 

Berikut data frekuensi pengkategorian kemampuan berpikir tingkat tinggi 

sebelum dan sesudah pada kelas kontrol yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 



                                                    Tabel 4.5 

Data Kategori Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

No Kategori 
KBTT Sebelum KBTT Sesudah 

F Prosentase F Prosentase 

1 Sangat Tinggi 0 0 % 0 0 % 

2 Tinggi 0 0 % 17 65,39% 

3 Cukup 0 0 % 6 23,07% 

4 Rendah 0 0 % 3 11,54 % 

5 Sangat Rendah 26 100 % 0 0 % 

Jumlah 26 100% 26 100% 

 

Untuk memperjelas data dari Tabel 4.5 frekuensi pengkategorian, maka 

disajikan dalam bentukgambar di bawah ini. 

 

 

                                  Gambar 4.2 

Frekuwensi Pengkategorian Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 
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berikut hasil observasi kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

N

o 
Indikator 

Peserta Didik yang Terlibat 

Pert 

2 

Prosen 

Tase 

Pert 

3 

Prosen

Tase 

Pert 

4 

Prosen 

Tase 

Pert 

5 

Prosen 

Tase 

1 
Kemampuan 

Analisis 
4 15,38 % 5 19,23% 7 26,92% 7 26,92% 

2 
Kemampuan 

Sintesis 
3 11,54 % 4 15,38% 5 19,23% 6 23,07% 

3 
Kemampuan 

Evaluasi 
3 11,54 % 4 15,38% 4 15,38% 4 15,38% 

 

Pada Tabel 4.6 terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang terlibat 

selama KBM berlangsung. Terlihat dari prosentase yang didapat pada tiap 

pertemuan semakin bertambah dan tidak menurun untuk tiap-tiap indikator 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik 

telah menggunakan kemampuan berpikir tingkat tingginya untuk 

menyelesaikan soal. 

B. Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian didapat, maka data akan dianalisis. Sebelum 

melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis 

data, yaitu uji normalitas dan homogenitas guna mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal dan mempunyai varians yang homogen. 

Adapun hasil yang didapat setelah dilakukan pengujian prasyarat analisis data 

adalah sebagai berikut : 



a. Uji Normalitas Pretest dan Posttest 

Dalam penelitian ini, uji normalitas didapat dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS 18.0. Uji Kolmogorov-Smirnov 

digunakan karena n < 50 buah. Perhitungan lengkap uji normalitas dapat 

dilihat pada lampiran 21 . Hasil perhitungan uji normalitas dengan taraf 

kepercayaan 95% (α = 0,05) untuk data pretest dan posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol ialah sebagai berikut : 

                                                                  Tabel 4.7 

  Uji Normalitas Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Statistik Eksperimen Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Sig. 0,083 0,055 0,189 0,063 

Uji Kolmogorov-

Smirnov 

sig > 0,05 sig > 0,05 sig > 0,05 sig > 0,05 

Kesimpulan Normal Normal Normal Normal 

 

Berdasarkan tabel 4.7, terlihat bahwa keempat data terdistribusi 

normal. Nilai Sig. data pretest untuk kelas eksperimen sebesar 0,083, 

sedangkan nilai Sig. posttest pada kelas eksperimen sebesar 0,055. 

Terlihat bahwa pada kelas eksperimen data pretest 0,083 > 0,05 dan 

posttest 0,055 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pretest pada kelas 

eksperimen terdistribusi normal, dan data posttest pada kelas eksperimen 

terdistribusi normal. Nilai Sig. data pretest untuk kelas kontrol sebesar 

0,189, sedangkan nilai Sig. posttest pada kelas kontrol sebesar 0,063. 



Terlihat bahwa pada kelas kontrol data pretest 0,189 > 0,05 dan posttest 

0,063 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pretest pada kelas kontrol 

terdistribusi normal, dan data posttest pada kelas kontrol terdistribusi 

normal.  

b. Uji Homogenitas 

Setelah data kedua kelompok dinyatakan terdistribusi normal, 

selanjutnya dicari nilai homogenitas. Dalam penelitian ini nilai homogenitas 

didapat dengan menggunakan Levene‟s pada SPSS 18. Perhitungan secara 

lengkap untuk uji homogenitas kedua kelas dapat dilihat pada lampiran 22. 

Berikut adalah rekapitulasi hasil uji homogenitas pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

                                               Tabel 4.8 

                         Uji Homogenitas Pretest Dan Posttest 

Statistik PretestKelas  

Eksperimen  

dan Kelas Kontrol 

Posttest Kelas 

Eksperimen  

dan Kelas Kontrol 

Sig. 0,344 0,290 

Uji Levene‟s Sig. > 0,05 Sig. > 0,05 

Kesimpulan Homogen Homogen 

 

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa nilai Sig. pada pretest untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,344 yang artinya 0,344 > 0,05. Sesuai 

dengan kriteria uji,  jika nilai Sig. ≥ 0,05 maka sampel mempunyai varians 

yang homogen. Perolehan nilai ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol berasal dari populasi homogen. Selanjutnya, nilai Sig. 



pada posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,290 yang 

artinya,  0,290 > 0,05. Sesuai dengan kriteria uji, jika nilai Sig. ≥ 0,05 maka 

sampel mempunyai varians yang homogen. Karena antara data pretest dan 

posttest menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, maka dapat disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.  

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik diperoleh bahwa data pretest 

dan posttes terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. 

Sehingga, pengujian hipotesis parametrik yaitu dengan menggunakan uji 

Indepedent-Sample T Test pada program SPSS 18.0 . Output uji Independent-

Sample T Test untuk data pretest dan posttest secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 23. Berikut adalah tabel hasil uji hipotesis data pretest dan 

posttest menggunakan Independent-Sample T Test. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis  Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

                     Dan Kelas Kontrol 

Uji Hipotesis 

Independent-Sample 

T Test 

Pretest Posttest 

Kriteria Sig.(2-tailed) > 0,05 Sig.(2-tailed)  < 0,05 

Sig.(2-tailed) 0,06 0,02 

Keputusan Ho diterima Ha diterima 

 

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa untuk data pretest diperoleh 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,06. Nilai Sig.(2-tailed) > 0,05 artinya nilai rata-rata 



pretest kelas eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest kelas kontrol. 

Untuk data posttest diperoleh nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,02. Nilai Sig.(2-

tailed) < 0,05, artinya nilai rata-rata posttest kelas eksperimen tidak sama 

dengan nilai rata-rata posttest kelas kontrol. maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas eksperimen dengan 

metode pembelajaran quantum learning lebih efektif dari kemampuan berpikir 

tingkat tinggi kelas kontrol dengan model pembelajaran langsung. 

3. Effect Size 

Effect size merupakan ukuran mengenai signifikansi praktis hasil 

penelitian yang berupa ukuran besarnya korelasi atau perbedaan, atau efek 

dari suatu variabel pada variabel lain. Untuk mengetahui besarnya 

efektivitas metode pembelajaran quantum learning terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggi menggunakan rumus effect size. Perolehan effect 

size dapat dilihat pada Tabel 4.10 Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 20 dan lampiran 26. 

Tabel 4.10 

Hasil Effect Size 

Kelas Rata-Rata Gain Standar Deviasi Effect Size Ket 

Ekserimen 41,25 58,63 

0,2 Sedang 
Kontrol 38.65 

248.59 
 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa perolehan effect size sebesar 0,2 maka 

termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa metode 



pembelajaran quantum learning memberi pengaruh terhadap kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didikpada mata pelajaran Fisika. 

4. Pembahasan 

Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dilakukan pada awal 

dan akhir pembelajaran. Soal yang diberikan sebanyak 8 soal uraian. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dapat dilihat dari nilai pretest dan posttest. Untuk 

menginterpretasikan hasil tes kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka skor yang 

diperoleh dikonversikan kedalam lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, 

rendah dan sangat rendah. Pretest diberikan diawal penelitian untuk mengetahui 

sampai sejauh mana level kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Hasil 

analisiskemampuan berpikir tingkat tinggi sebelum perlakuan menunjukkan nilai 

rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 32,21 dan 28,17. Berdasarkan 

hasil pretest dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik kelas eksperimen dan kelas kontrol berada pada tahap sangat rendah, dan 

tidak ada perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik 

sebelum perlakuan, karena nilai sig 2-tailed 0,06 > 0,05. 

Hasil posttest setelah pemberian perlakuan menunjukkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol, dibuktikan 

dengan uji hipotesis. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan 0,02 < 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata 

skor kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas eksperimen dengan 

menggunakan metode pembelajaran quantum learning dibandingkan kelas kontrol 



dengan model pembelajaran langsung. Oleh karena nilai rata-rata kemampuan 

berpikir tingkat tinggi kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, 

maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan metode 

pembelajaran quantum Learning lebih efektif dari pembelajaran langsung. Untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan atau efektivitas pembelajaran 

maka dihitung dengan effect size. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai d = 0,2 

termasuk dalam kategori sedang, yang artinya bahwa kemampuan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik dipengaruhi oleh adanya metode pembelajaran quantum 

learning. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran quantum 

learning pada materi fluida statis adalah efektif dengan kategori sedang. 

Materi yang diajarkan pada penelitian adalah fluida statis yang dilakukan 

sebanyak enam kali pertemuan. Pada pertemuan pertama baik kelas eksperimen 

maupun kontrol melakukan pretsest. Pertemuan kedua sampai kelima belajar 

dengan model yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelas. Pada pertemuan 

keenam, kedua kelas melaksanakan posttest dengan instrumen yang sudah diuji. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah metode pembelajaran 

quantum learning lebih efektif terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. Penelitian dilakukan di MA Nurul Islam Gunungsari, dengan mengambil 

dua kelas sebagai sampel penelitian. Kelas X IPA 1 sebanyak 26 peserta didik 

sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran quantum 

learning, dan kelas X IPA 2 sebanyak 26 peserta didik sebagai kelas kontrol 

dengan menggunakan model konvensional.   



Pada kelas eksperimen, setiap pertemuannya masing-masing peserta didik 

diberikan lembar kerja siswa yang didalamnya memuat beberapa masalah yang 

harus diselesaikan oleh peserta didik sebelum akhirnya mereka mengerjakan 

beberapa permasalahan secara berkelompok. Setiap peserta didik dituntut untuk 

bisa membuat kesimpulan dari apa yang dipelajari. Pertemuan pertama digunakan 

untuk mengerjakan soal pretest.Ketika pertemuan kedua melakukan pembelajaran 

dengan quantum learning sebagian besar peserta didik masih belum terbiasa 

dengan pembelajaran yang diterapkan. Ketika mengerjakan lembar kerja siswa, 

sebagian besar peserta didik tampak bingung dengan masalah-masalah yang 

dihadapi. Mereka terlihat kesulitan dalam mengerjakan soal-soal kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Ketika bergabung dengan kelompok pun beberapa dari 

mereka terlihat tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada 

pada lembar kerja siswa.  

Pada pertemuan ketiga, peserta didik beberapa peserta didik masih belum 

terbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan, namun sebagian peserta didik 

sudah mulai berkerja sama dan terlihat aktif dari pertemuan sebelumnya. Pada 

pertemuan keempat dan kelima, peserta didik sudah terbiasa dengan metode 

pembelajaran yang diterapkan. Tampak sebagian besar dari mereka mulai aktif 

dalam proses pembelajaran. Mereka juga mulai terbiasa dalam membuat 

kesimpulan dari apa yang dipelajari, meskipun masih ada beberapa peserta didik 

yang belum bisa menyelesaikan soal yang diberikan.  



Proses pembelajaran pada kelas kontrol dimana menggunakan model 

konvensional. Peserta didik terlihat pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari 

pendidik. Peserta didik yang berani bertanya dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan pendidik pun hanya sedikit. Dalam KBM, pendidik menjelaskan 

materi, memberikan contoh soal mengenai fluida statis, pendidik pun memberikan 

sesi tanya jawab dengan peserta didik, selanjutnya peserta didik diminta untuk 

mengerjakan lembar kerja siswa yang disediakan oleh sekolah. Dalam 

mengerjakan soal-soal banyak dari mereka yang kesulitan. Peserta didik terlihat 

pasif selama proses belajar. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman peserta 

didik pada materi yang disampaikan, sehingga peserta didik kesulitan dalam 

menyelesaikan beberapa masalah fisika pada materi fluida statis.  

Metode pembelajaran quantum Learning menekankan pemahaan 

konsep,dimana dengan membangun suatu konsep maka peserta didik melatih 

kemampuannya untuk berpikir, dan apabila mempelajari sebuah materi yang sudah 

didapat atau diterima tidak mudah dilupakan begitu saja. Proses mengingat 

kembali tentang apa yang telah terlupa dan mengingat untuk memahami hal yang 

baru, maka kemampuan berpikir peserta didik dapat terlatih. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, kemampuan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

quantum Learning pada materi fluida statis di MA Nurul Islam memberikan 

dampak positif pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. 



  Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran quantum Learning lebih efektif terhadap kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik kelas X MA Nurul Islam Gunungsari. 

Namun terdapat sedikit kendala dalam menggunakan metode pembelajaran 

quantum learning ini. Metode pembelajaran quantum learning memerlukan 

persiapan dan perencanaan yang matang disamping memerlukan waktu yg cukup 

panjang. Metode pembelajaran quantum learning menuntut peserta didik untuk 

lebih aktif mengamati , menyesuaikan, dan dapat mencoba hal-hal dalam 

lingkungan sekitar dengan pelajaran. Pada peserta didik yang kurang aktif 

mengakibatkan peserta didik tersebut tertinggal dan kurang memahami materi-

materi yang diberikan , sehingga pada tes akhir masih terdapat peserta didik yang 

nilainya tidak memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis  data maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa, Metode 

pembelajaran quantum learning  lebih efektif  di bandingkan dengan menggunakan  model 

pembelajaran langsung terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal tersebut di buktikan 

bahwa terdapat perbedaan dari hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode 

quantum learning dengan bembelajaran langsung. Hal ini terlihat dari kelas eksperimen 

dengan perolehan mean 73,46 sedangkan pada kelas kontrol di peroleh mean 66,82. Dan 

besarnya efektivitas Metode pembelajaran quantum learning di peroleh hasil sebesar 0,2 yang 

termasuk dalam kategori sedang, yang artinya metode quantum learning memberikan 

perbedaan dalam pembelajaran  terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan kepada pendidik atau calon pendidik 

untuk melakukan alternative pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran 

quantum learning ini, yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. Dari hasil penelitian ini juga dapat diadakan penelitian lanjutan tentang 

pembelajaran dengan metode quantum learning untuk konsep atau topik yang berbeda. 
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Lampiran 1 

    

      DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK UJI COBA INSTRUMEN  

KELAS XI IPA 1 

      

  
KODE NAMA 

  

  
U-01 ADELLA RAMADHANTI 

  

  
U-02 ADITYA DWI NUGROHO 

  

  
U-03 ADIZA FITRI AQILLAH AMRI 

  

  
U-04 AGUM INGGARNADI 

  

  
U-05 AJENG SETYA NINGSIH 

  

  
U-06 ARIF BUDI MAULANA 

  

  
U-07 ARIYADI DWI SAPUTRA 

  

  
U-08 AYU SULISTIANDARI 

  

  
U-09 BILLY GENTHA VALENTIO 

  

  
U-10 CYNDI YOANITA 

  

  
U-11 DENI PRAYUDHA 

  

  
U-12 DEWI CITRA NABILA 

  

  
U-15 DINI FEBRIANA 

  

  
U-16 HERRO IRAWAN 

  

  
U-17 JAKA RAMADHAN 

  

  
U-18 MAHARANI CIKA WARDANI 

  

  
U-19 MEILINDA RAHMAWATI 

  

  
U-14 MITA AZALIA 

  

  
U-13 NIMAS ADHELYA LUCKY 

  

  
U-20 RACHEL ANZANI PUTRI 

  

  
U-21 RESTIANA CAHYANI 

  

  
U-22 RISKA NOVALIA SAPUTRI 

  

  
U-23 RIZKI RAHMADI 

  

  
U-24 RIZKY DWI ARDANI 

  

  
U-25 SANDEA FEBRIANA 

  

  
U-26 SITI AISYAH 

   

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Program : XI/IPA 

Waktu   : 60 menit 

 

Petunjuk Pengisian Soal 

1. Mulailah dengan membaca basmallah 

2. Jawablah dari pertanyaan yang mudah terlebih dahulu 

3. Bila telah selesai, kumpulkan lembar jawaban dan lembar pertanyaan 

kepada pengawas 

 

1. Anggun memiliki sebuah kawat berbentuk U, dengan panjang 6 cm. Kemudian kawat U 

dicelupkan ke dalam minyak goreng yang memiliki massa jenis sebesar 800 kg/m
3
 dan 

diangkat. Jika gaya tegangan permukaan adalah 0,024 N. Tentukan tegangan permukaan 

minyak goreng tersebut! 

 

2. Tekanan dalam ban mobil avanza masing-masing 2,80 Pa. Jika luas bidang sentuh 

masing-masing ban mobil dengan tanah adalah 250 cm
2
, tentukan massa mobil jika 

memiliki empat ban! 

 

3. Sebuah pipa kapiler yang jari-jarinya 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya 13,6 g/cm
3
. 

Jika sudut kontak, tegangan permukaan dan percepatan gravitasi berturut-turut 120
0
, 1,36 

N/m, 10 m/s
2
. Tentukan penurunan raksa dalam kapiler tersebut? 

 

4. Sebuah bola yang masa jenisnya 6,36 g/cm3 
dan berdiameter

 
 2 cm jatuh kedalam 

gliserin yang masa jenisnya 5,10 cm
3
 dan koefesien viskositasnya 1,4 Pa s. Jika g = 10 

m/s
2
, tentukan kecepatan terminal bola tersebut! 

 
5. Tommy Kurniawan menemukan temuan hukum Archimedes sewaktu sedang berpikir, 

bagaimana Ia dapat menguji apakah mahkota raja terbuat dari emas murni atau tidak. 

Untuk itu, Ia menimbang mahkota ketika di udara dan ketika dicelup seluruhnya ke dalam 
air. Hasil yang diperoleh adalah 14,7 N di udara dan 13,4 N di dalam air. Jika diketahui 

𝜌𝑒𝑚𝑎𝑠  𝑚𝑢𝑟𝑛𝑖  = 19,300kg/m
3
, maka: 

a. Coba uji, apakah mahkota raja terbuat dari emas murni? 

b. Bagaimana pendapatmu dengan hasil pengujian tersebut? 
 



6. Dongkrak Hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 

100 mm. Berapa gaya minimum yang harus di kerjakan pada penampang kecil 

untuk mengangkat mobil yang beratnya 6000 N? 

 

7. Riri memiliki sebuah bejana dengan tinggi 80 cm yang diisi penuh dengan alkohol (ρalkohol 

= 800 kg/m
3
). Ia ingin mengetahui besarnya tekanan alkohol pada kedalaman 4 cm, 8 cm 

dan 12 cm dari permukaan alkohol. Bagaimana hubungan kedalaman titik tersebut 

terhadap tekanan hidrostatis pada titik tersebut? Dari permasalahan di atas, buatlah: 

a. Rumusan masalah 

b. Rumusan hipotesis 

c. Variabel! 

d. Hitunglah tekanan hidrostatis pada tiap titik! 

 

 

8. Berat benda di udara 40 N dan ketika di dalam air 36 N , jika g = 10 m/s
2
, tentukan 

: 

a. Gaya apung benda oleh air ! 

b. Masa jenis benda tersebut! 

 

9. Jika diketahui luas penampang kecil adalah 2 m
2
 dan luas penampang besarnya adalah 5 

m
2
. Jika berat beban w adalah 1200 N.  Gambarkan sketsa penyelesainnya dan tentukan 

besar gaya pada penampang kecil yang diperlukan untuk menaikkan beban w! 

 
10. Tio memiliki sebuah mobil. Suatu hari mobil Tio kotor, kemudian Dia pergi ke tempat 

pencucian mobil. Disana Dia melihat mesin hidrolik pengangkat mobil.  Ia pun heran, 

dengan alat sekecil itu bisa mengangkat mobil dan mobil pun tidak jatuh. Tio ingin 

membuat miniatur mesin tersebut. Tolong bantu Tio merancang alat tersebut, hingga 
menjadi miniatur mesin hidrolik pengangkat mobil dan beri kesimpulan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Program : X/IPA 

Waktu   : 60 menit 

 

Petunjuk Pengisian Soal 

1. Mulailah dengan membaca basmallah 

2. Jawablah dari pertanyaan yang mudah terlebih dahulu 

3. Bila telah selesai, kumpulkan lembar jawaban dan lembar pertanyaan 

kepada pengawas 

 

1. Anggun memiliki sebuah kawat berbentuk U, dengan panjang  6 cm. Kemudian kawat 

U dicelupkan ke dalam minyak goreng yang memiliki massa jenis sebesar 800 kg/m
3
 

dan diangkat. Jika gaya tegangan permukaan adalah 0,024 N. Tentukan tegangan 

permukaan minyak goreng tersebut! 

2. Tekanan dalam ban mobil avanza masing-masing 2,80 Pa. Jika luas bidang sentuh 

masing-masing ban mobil dengan tanah adalah 250 cm
2
, tentukan massa mobil jika 

memiliki empat ban! 

3. Sebuah pipa kapiler yang  jari-jarinya 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya 13,6 

g/cm
3
. Jika sudut kontak, tegangan permukaan dan percepatan gravitasi berturut-turut 

120
0
, 1,36 N/m, 10 m/s

2
. Tentukan penurunan raksa dalam kapiler tersebut? 

4. Sebuah bola yang masa jenisnya 6,36 g/cm3 
dan berdiameter

 
 2 cm jatuh kedalam 

gliserin yang masa jenisnya 5,10 cm
3
 dan koefesien viskositasnya 1,4 Pa s. Jika g = 10 

m/s
2
, tentukan kecepatan terminal bola tersebut! 

5. Tomy  menemukan temuan hukum Archimedes sewaktu sedang berpikir, bagaimana Ia 

dapat menguji apakah mahkota raja terbuat dari emas murni atau tidak. Untuk itu, Ia 

menimbang mahkota ketika di udara dan ketika dicelup seluruhnya ke dalam air. Hasil 

yang diperoleh adalah 14,7 N di udara dan 13,4 N di dalam air. Jika diketahui 

𝜌𝑒𝑚𝑎𝑠  𝑚𝑢𝑟𝑛𝑖  = 19,300kg/m
3
, maka: 

c. Coba uji, apakah mahkota raja terbuat dari emas murni? 

d. Bagaimana pendapatmu dengan hasil pengujian tersebut? 

6. Riri memiliki sebuah bejana dengan tinggi 80 cm yang diisi penuh dengan alkohol 

(ρalkohol = 800 kg/m
3
). Ia ingin mengetahui besarnya tekanan alkohol pada kedalaman 4 

cm, 8 cm dan 12 cm dari permukaan alkohol. Bagaimana hubungan kedalaman titik 

tersebut terhadap tekanan hidrostatis pada titik tersebut? Dari permasalahan di atas, 

buatlah: 

e. Rumusan masalah 



f. Rumusan hipotesis 

g. Variabel! 

h. Hitunglah tekanan hidrostatis pada tiap titik! 

7. Jika diketahui luas penampang kecil adalah 2 m
2
 dan luas penampang besarnya adalah 5 

m
2
. Jika berat beban w adalah 1200 N.  Gambarkan sketsa penyelesainnya dan tentukan 

besar gaya pada penampang kecil yang diperlukan untuk menaikkan beban w! 

8. Dongkrak Hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 

100 mm. Berapa gaya minimum yang harus di kerjakan pada penampang kecil 

untuk mengangkat mobil yang beratnya 6000 N? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

Perhitungan Rumus Konversi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Skor Rumus Konversi Rentang Skor Kategori 

5 X ≥ Mi + 1,5 (SDi)  X ≥ 31,95 Sangat Tinggi 

4 Mi + 0,5 (SDi) ≤ X < Mi + 1,5 (SDi)  26,65 ≤ X 31,95  Tinggi 

3 Mi - 0,5 (SDi) ≤ X < Mi + 0,5 (SDi)  21,35 ≤ X < 26,65  Cukup  

2 Mi - 1,5 (SDi) ≤ X < Mi - 0,5 (SDi)  16,05 ≤ X < 21,35  Rendah  

1 X < Mi - 1,5 (SDi)  X < 16,05  Sangat Sekali 

 

Keterangan: 

Jumlah Pertanyaan 8  

Skor Maksimal 5 x 8 = 40 40 

Skor Minimal 1 x 8 = 8 8 

Mean Ideal (Mi) 1/2 (Skor Maks+Skor Min)  24 

Standar Deviasi Ideal (SDi) 1/6 (Skor Maks-Skor Min)  5,3 

1,5 SDi  7,95 

0,5 SDi  2,65 

Mi + 1,5 SDi  31,95 

Mi + 0,5 SDi  26,65 

Mi – 1,5 SDi  16,05 

Mi – 0,5 SDi  21,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 

DATA NAMA KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 

Kelompok Pertemuan ke 2 Pertemuan ke 3 Pertemuan ke 4 Pertemuan ke 5 

1 

M. Mirdza 

M. Aridan 

Novita Sari 

Phalla Exista N.N 

Novita Sari 

Chintia Nugraheni 

 

Chintia Nugraheni 

Dian lestari 

M. Mirdza 

Fitri Handayani 

M. Mirdza 

M. Aridan 

Novita Sari 

2 

Meri Miranti 

Phalla Exista N.N 

Ratna Indri Suari 

Aji Indrawan 

Intan Erieca 

Dian lestari 

Dwi Indah 

Edwin Syahrizal 

Ade Karmela 

Chintia Nugraheni 

Aldi Arya 

Ade Karmela 

3 

Chintia Nugraheni 

Aldi Arya 

Ade Karmela 

Ergomet Navin 

M. Fikri 

M. Mirdza 

Ari Eriansyah 

Phalla Exista N.N 

Aji Indrawan 

Meri Miranti 

Phalla Exista N.N 

Ratna Indri Suari 

4 

Aji Indrawan 

Fitri Handayani 

Ilham Alhafidz 

Meri Miranti 

Aldi Arya 

Fitri Handayani 

M. Fikri 

Meri Miranti 

Marhaen Thesya. S 

Aji Indrawan 

Fitri Handayani 

Ilham Alhafidz 

5 

Intan Erieca 

Livia Trijunita Sari 

M. Khalifar 

Livia Trijunita Sari 

Ivani Julia Syaba 

Dwi Indah 

Livia Trijunita Sari 

M. Khalifar 

M. Aridan 

Dian lestari 

Ivani Julia Syaba 

Edwin Syahrizal 

6 

Dian lestari 

Ivani Julia Syaba 

Edwin Syahrizal 

Marhaen Thesya. S 

Fatwa kharisma 

Edwin Syahrizal 

Azaz Pranyoto 

Ilham Alhafidz 

Ratna Indri Suari 

Intan Erieca 

Livia Trijunita Sari 

M. Khalifar 

7 

Ergomet Navin 

Dwi Indah 

Fatwa kharisma 

M. Khalifar 

Ilham Alhafidz 

Ade Karmela 

Novita Sari 

Intan Erieca 

Aldi Arya 

 

M. Fikri 

Marhaen Thesya. S 

Ari Eriansyah 

Azaz Pranyoto 

8 

M. Fikri 

Marhaen Thesya. S 

Ari Eriansyah 

Azaz Pranyoto 

M. Aridan 

Ratna Indri Suari 

Azaz Pranyoto 

Ari Eriansyah 

 

Fatwa kharisma 

Ergomet Navin 

Aldi Arya 

 

Ergomet Navin 

Dwi Indah 

Fatwa kharisma 

 

Lampiran 15 

DATA NAMA KELOMPOK KELAS KONTROL 

Kelompok Pertemuan ke 2 Pertemuan ke 3 Pertemuan ke 4 Pertemuan ke 5 

1 

Achmad zulfikar 

Adinda putri nuraini 

Akbar triharto 

Cheintia febriani 

Fadilah safitri 

Ahmad ishal annta 

Annisa fadhilah 

Bangkit hadi  

Barta putri nadia 

Bima satria  

Iqbal maulana 

Jaza nasywa 

Kurnia rangga 

Muhamad ridho 

M.yahya ayyash 

Ahmad ishal annta 

Annisa fadhilah 

Bangkit hadi  

Barta putri nadia 

Bima satria  



Brilyan mega Brilyan mega 

2 

Dewi suryani 

Fadjar rudy winarko 

Heni mustika 

Hidayah dian utami 

Intan purnama  

Achmad zulfikar 

Adinda putri  

Akbar triharto 

Cheintia febriani 

Fadilah safitri 

Made astriani 

Mei safira 

Muhammad axel 

Muhammad sujiwo 

Nadia asmelinda 

Achmad zulfikar 

Adinda putri  

Akbar triharto 

Cheintia febriani 

Fadilah safitri 

3 

Iqbal maulana 

Jaza nasywa 

Kurnia rangga 

Muhamad ridho 

M.yahya ayyash 

Made astriani 

Mei safira 

Muhammad axel 

Muhammad sujiwo 

Nadia asmelinda 

Dewi suryani 

Fadjar rudy  

Heni mustika 

Hidayah dian utami 

Intan purnama 

Dewi suryani 

Fadjar rudy  

Heni mustika 

Hidayah dian utami 

Intan purnama 

4 

Made astriani 

Mei safira 

Muhammad axel 

Muhammad sujiwo 

Nadia asmelinda 

Dewi suryani 

Fadjar rudy  

Heni mustika 

Hidayah dian utami 

Intan purnama 

Achmad zulfikar 

Adinda putri  

Akbar triharto 

Cheintia febriani 

Fadilah safitri 

Made astriani 

Mei safira 

Muhammad axel 

Muhammad sujiwo 

Nadia asmelinda 

5 

Ahmad ishal annta 

Annisa fadhilah 

Bangkit hadi  

Barta putri nadia 

Bima satria  

Brilyan mega 

Iqbal maulana 

Jaza nasywa 

Kurnia rangga 

Muhamad ridho 

M.yahya ayyash 

Ahmad ishal annta 

Annisa fadhilah 

Bangkit hadi  

Barta putri nadia 

Bima satria  

Brilyan mega 

Iqbal maulana 

Jaza nasywa 

Kurnia rangga 

Muhamad ridho 

M.yahya ayyash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

PESERTA DIDIK KELAS EKSERIMEN PERTEMUAN KE-2 MATERI 

TEKANAN HIDROSTATIS DAN HUKUM PASCAL 

 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terliba

t 

Keterangan 

SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu membedakan 

bagian yang relevan dan tidak relevan 

     

     

2.Peserta didik mampu menentukan bagian 

yang memiliki kesamaan fungsi 

     

2 Mengevaluasi 1.Peserta didik mampu mencocokkan 

proses dan hasil 

     

2. Peserta didik mampu menentukan inti 
atau menggaris bawahi materi yang 

diberikan 

     

     

3 Mencipta 1.Peserta didik membuat hipotesis 

 

     

2.Peserta didik membuat rancangan      

 

PERTEMUAN KE-3 MATERI HUKUM ARCHIMEDES 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terlibat 

Keterangan 

SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu membedakan 

bagian yang relevan dan tidak relevan 

     

     

2.Peserta didik mampu menentukan bagian 

yang memiliki kesamaan fungsi 
     

     

2 Mengevaluasi 1. Peserta didik mampu mencocokkan 
proses dan hasil 

     

     

     

     

2. Peserta didik mampu menentukan inti 

atau menggaris bawahi materi yang 
diberikan 

     

     

3 Mencipta 1.Peserta didik membuat hipotesis 

 

     

     

2. Peserta didik membuat rancangan      

 



 

 

 

 

PERTEMUAN KE-4 MATERI TEGANGAN DAN KAPILARITAS 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terlibat 

Keterangan 
SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu 

membedakan bagian yang relevan 

dan tidak relevan 

     

     

     
2. Peserta didik mampu menentukan 

bagian yang memiliki kesamaan 

fungsi 

     

     

     
2 Mengevaluasi 1. Peserta didik mampu 

mencocokkan proses dan hasil 
     

     

     

     
2. Peserta didik mampu menentukan 

inti atau menggaris bawahi materi 

yang diberikan 

     

     

     
3 Mencipta 1.Peserta didik membuat hipotesis      

     
2. Peserta didik membuat rancangan      

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN KE-5 MATERI VISKOSITAS 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terlibat 

Keterangan 

SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu 

membedakan bagian yang 

relevan dan tidak relevan 

     

     

     

     

     

     

     

2.Peserta didik mampu 
menentukan bagian yang 

memiliki kesamaan 

  Fungsi 

     

     

     

     

     

2 Mengevaluasi 1. Peserta didik mampu 
mencocokkan proses dan hasil 

     

     

     

     

2. Peserta didik mampu 
menentukan inti atau menggaris 

bawahi materi yang diberikan 

     

     

     

     

3 Mencipta 1.Peserta didik membuat 

hipotesis 
     

     

     

     

2. Peserta didik membuat 

rancangan 
     

     

     

 



LEMBAR OBSERVASI KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

PESERTA DIDIK KELAS KONTROL PERTEMUAN KE-2 MATERI 

TEKANAN HIDROSTATIS DAN HUKUM PASCAL 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terlibat 

Keterangan 

SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu membedakan 
bagian yang relevan dan tidak relevan 

     

     
2. Peserta didik mampu menentukan 

bagian yang memiliki kesamaan Fungsi 
     

       
2 Mengevaluasi 1.Peserta didik mampu mencocokkan 

proses dan hasil 
     

      
2. Peserta didik mampu menentukan inti 

atau menggaris bawahi materi yang 
diberikan 

     

     

3 Mencipta 1.Peserta didik membuat hipotesis      
  2. Peserta didik membuat rancangan      

 

PERTEMUAN KE-3 MATERI HUKUM ARCHIMEDES 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terlibat 

Keterangan 

SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu membedakan 
bagian yang relevan dan tidak relevan 

     

     

2.Peserta didik mampu menentukan bagian 

yang memiliki kesamaan fungsi 
     

     

2 Mengevaluasi 1. Peserta didik mampu mencocokkan 

proses dan hasil 
     

     

     

     

2. Peserta didik mampu menentukan inti 

atau menggaris bawahi materi yang 

diberikan 

     

     

3 Mencipta 1.Peserta didik membuat hipotesis 

 

     

     

2. Peserta didik membuat rancangan      

 

 

 



 

 

 

PERTEMUAN KE-4 MATERI TEGANGAN DAN KAPILARITAS 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terlibat 

Keterangan 
SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu 
membedakan bagian yang relevan 

dan tidak relevan 

     

     

     
2. Peserta didik mampu menentukan 

bagian yang memiliki kesamaan 

fungsi 

     

     

     
2 Mengevaluasi 1. Peserta didik mampu 

mencocokkan proses dan hasil 
     

     

     

     
2. Peserta didik mampu menentukan 

inti atau menggaris bawahi materi 
yang diberikan 

     

     

     
3 Mencipta 1.Peserta didik membuat hipotesis      

     
2. Peserta didik membuat rancangan      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERTEMUAN KE-5 MATERI VISKOSITAS 

No Indikator Kriteria Siswa 

Yg 

Terlibat 

Keterangan 

SB B C K 

1 Menganalisis 1.Peserta didik mampu 

membedakan bagian yang 
relevan dan tidak relevan 

     

     

     

     

     

     

     

2.Peserta didik mampu 
menentukan bagian yang 

memiliki kesamaan 

  Fungsi 

     

     

     

     

     

2 Mengevaluasi 1. Peserta didik mampu 
mencocokkan proses dan hasil 

     

     

     

     

2. Peserta didik mampu 
menentukan inti atau menggaris 

bawahi materi yang diberikan 

     

     

     

     

3 Mencipta 1.Peserta didik membuat 

hipotesis 
     

     

     

     

2. Peserta didik membuat 

rancangan 
     

     

     

 

 

 



Lampiran 18 

 

 

 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini! 

 Toni sedang berlatih menyelam bersama ayahnya di laut. Pada saat 

menyelam, Ia merasakan tekanan air laut yang begitu besar pada tubuhnya, lalu Ia 

memutuskan untuk ke permukaan air laut lagi. Ketika berada di permukaan air laut, 

tekanan yang dirasakan di tubuhnya kecil, sedangkan ketika saat menyelam tekanan 

yang dirasakan lebih besar. Kemudian Ia bertanya-tanya, mengapa saat menyelam 

tekanan yang dirasakan lebih besar dibandingkan saat berada di permukaan air laut? 

Bagaimana hubungan kedalaman zat cair dengan tekanan hidrostatis? 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

........................................ 

b. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, tentukan hipotesisnya! 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

Tekanan Hidrostatis  



.................................................................................................................................

........................................ 

c. Analisis  

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

........................................................................................................................... ......

............................................................................................................ 

d. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan apa yang kamu peroleh?  

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

........................................ 

e. Apakah hipotesismu diterima? 

............................................................................................................................. ....

..... 

 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini! 

Aldo seorang montir di sebuah bengkel. Pada suatu hari ada sebuah mobil 

dengan berat w mengalami kebocoran di ban belakang dan Aldo diminta untuk 

menambal ban mobil tersebut. Aldo mengangkat mobil tersebut dengan 

menggunakan alat dongkrak hidrolik. Kebetulan di bengkel tersedia beberapa 

Hukum Pascal  



dongkrak hidrolik yang memiliki luas penampang kecil dan besar yang berbeda-

beda, dan Aldo memilih dongkrak hidrolik yang memiliki perbandingan luas 

penampang kecil dan besar adalah A1 : A2. Bagaimana hubungan antara 

perbandingan luas kedua penampang dengan gaya yang diperlukan Aldo untuk 

mengangkat beban? 

 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. ....

......................................... 

 

b. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, tentukan hipotesisnya! 

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

......................................... 

 

c. Analisis  

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....



.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................. ....

..... 

d. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan apa yang kamu peroleh?  

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

......................................... 

e. Apakah hipotesismu diterima? 

.................................................................................................................................

..... 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 
1. Tekanan atmosfir pada permukaan air laut adalah 1 x 105 Pa. Jika seekor ikan 

berenang pada kedalaman 800 cm dari permukaan air laut, berapa tekanan 

hidrostatis dan tekanan total yang dialami ikan tersebut! 

Diketahui: 

ρal = ..... kg/m3 

Po = ..... Pa 

h = ..... m 

Ditanya: ..... ? 

Jawab: 



Ph  = ..... x ..... x ..... 

= ..... x ..... x ..... 

= ..... Pa 

= ..... x 105 Pa 

P  = ..... + ..... 

= ..... + ..... 

P  = ..... Pa 

2. Sebuah pipa U yang diisi minyak dan air berada dalam keadaan stabil seperti pada 

gambar di bawah ini. Hitunglah perbedaan ketinggian kedua cairan (Δh)! 

 

 

 

 

 

 
Diketahui:  

ρa = ..... 

ρm = ..... 

hm = ..... = ..... m 

Ditanya: .............? 

Jawab: 

PA = PB 

ρa.ha = ρm.hm 

....... = ......... 

ha = 
…..

…..
 

ha = ..... m 

Δh = ..... - ..... 

= ..... m 



3. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang kecil dan penampang besar 

masing-masing 4 cm2 dan 16 cm2. Dongkrak tersebut digunakan untuk 

mengangkat beban seberat 160 N. Berapa besar gaya yang diperlukan pada 

penampang kecil untuk mengangkat beban tersebut? 

Diketahui: 

Akecil = A1 = ..... cm2 = ..... m2 

Abesar = A2 = ..... cm2 = ..... m2 

F2  = ..... N 

Ditanya: ..... ? 

Jawab: 

F1 = 
…..

…..
 x ..... 

F1 = 
…..

…..
 x ..... 

F1 = ..... N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok: 
1. 
2.  
3.  
4. 
Kelas : 



 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini!  

Pernahkah kalian menimba air di sumur? Apa yang kalian rasakan pada saat 

menimba? Ternyata berat timba terasa lebih ringan ketika masih berada di dalam air 

dan terasa lebih berat ketika timba sudah muncul di permukaan air. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa berat benda lebih ringan ketika berada di dalam zat cair 

daripada di udara. Tahukah kalian berapa massa jenis air? 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

............................................................................................................................. ......

............................................................................................................................. ......

....................... 

b. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulislah hipotesisnya! 

............................................................................................................................. ......

...................................................................................................................................

....................... 

c. Variabel Percobaan 

Variabel 

manipulasi............................................................................................................ 

Variabel 

respon..................................................................................................................  

Hukum Archimedes 



Variabel 

kontrol......................................................................................... ........................ 

d. Analisis 

............................................................................................................................. ......

...................................................................................................................................

....................... 

............................................................................................................................. ......

..... 

e. Kesimpulan  

...................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......

....................... 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 
1. Sebuah bola dengan jari-jari 21 cm dicelupkan seluruhnya ke dalam suatu cairan 

dengan massa jenis 0,8 g/cm3. Berapakah gaya Archimedes yang dialami benda? 

Diketahui:  

r       = ..... cm = ..... m 

ρcairan = ...... g/cm3 = ..... kg/m3 

Ditanya: .....? 

Jawab: 

Volum bola = .... x .... x .... 

  = .... x .... x .... 

  = ...... m3 

2. Sebuah benda dimasukkan ke dalam minyak goreng yang mengisi penuh sebuah 

wadah. Volume minyak yang tumpah adalah 2 x 10-4 m3. Berapakah gaya 

Archimedes yang dialami benda? 



Diketahui: 

Vbf      = ............. 

Ρminyak  = ..............  

Ditanya: ...... ? 

Jawab: 

Fa = ................................. 

Fa = ................................. 

Fa = ...... N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok: 
1. 
2.  
3.  
4. 
Kelas : 



 

 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini!  

Pernahkah kalian melihat nyamuk yang hinggap dipermukaan air? Apa yang 

kalian lihat pada nyamuk tersebut, tenggelam atau tidak? Ternyata nyamuk tersebut 

tidak tenggelam. Hal tersebut menunjukkan adanya tegangan permukaan antara zat 

cair dengan benda di atas permukaan zat cair tersebut. Nyamuk menekan kulit 

kenyal pada permukaan air dengan kaki-kaki panjangnya yang tipis. Ketika ditekan, 

maka akan terbentuk lubang kecil pada permukaan air. Dengan cara ini, nyamuk 

membagi bobot tubuhnya diatas permukaan yang sangat panjang.  Oleh karena itu, 

bagaimana hubungan tegangan permukaan dengan panjang permukaan? 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

............................................................................................................................. ......

...................................................................................................................................

....................... 

b. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulislah hipotesisnya! 

......................................................................................................... ..........................

............................................................................................................................. ......

....................... 

c. Variabel 

Tegangan Permukaan dan Kapilaritas 



Variabel 

manipulasi............................................................................................................ 

Variabel 

respon..................................................................................................................  

d. Analisis 

...................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......

....................... 

...................................................................................................................................

..... 

 

 

e. Kesimpulan  

............................................................................................................................. ......

............................................................................................................................. ......

....................... 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 
1. Sebuah kawat berbentuk U dengan panjang 8 cm. Kemudian kawat U dicelupkan 

ke dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis sebesar 900 kg/m3 dan 

diangkat. Jika gaya tegangan permukaan adalah 0,064 N. Tentukan tegangan 

permukaan minyak tanah tersebut! 

Diketahui:   L = ............ m 

F = ........ N 

Ditanya: 𝛾 = ........... N/m 

Jawab: 



 

 

 

 

 

2. Suatu tabung berdiameter 0,4 cm jika dimasukkan secara vertikal ke dalam air, 

sudut kontaknya 60°. Jika tegangan permukaan air 0,5 N/m. Tentukanlah 

kenaikan air pada tabung! 

Diketahui:   r = ......... m 

 𝜃 = ......  

𝛾 = ......... N/m 

Ditanya: h = ....... m? 

Jawab:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini!  

Pernahkah kalian menghidupkan mesin motor disaat musim hujan atau 

musim dingin? Apa yang kalian rasakan pada saat menghidupkan mesin motor didua 

musim tersebut? Ternyata lebih mudah menghidupkan mesin saat musim panas 

dibandingkan musim dingin. Hal tersebut menunjukkan adanya kekentalan suatu 

fluida. Tahukah kalian berapa besar massa jenis fluida yang digunakan? Bagaimana 

hubungan antara viskositas dengan suhu untuk menghidupkan mesin motor? 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

............................................................................................................................. ......

...................................................................................................................................

....................... 

b. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulislah hipotesisnya! 

............................................................................................................................. ......

............................................................................................................................. ......

....................... 

c. Variabel Percobaan 

Variabel 

manipulasi............................................................................................................  

Variabel 

respon.................................................................................................................. 

Viskositas dan Kecepatan Terminal 



Variabel 

kontrol.................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 
1. Sebuah kelereng memiliki massa jenis 0,9 g/cm3 yang jari-jarinya 1,5 cm 

dijatuhkan bebas dalam tabung yang berisi oli dengan massa jenis 0,8 g/cm3 dan 

koefisien viskositas sebesar 0,03 Pa s. Tentukan kecepatan terminal pada 

kelereng tersebut! 

Diketahui:   𝜌𝑘𝑒𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑔 = .......... kg/m3 

𝜌𝑜𝑙𝑖  = .......... kg/m3 

𝜂 = .......... Pa s 

g = .......... m/s2 

R = .......... m 

Ditanya:      v = ......... m/s? 

Jawab: 

 

 

 

 



2. Berapa besar kecepatan maksimum tetes air hujan, jika diketahui jari-jarinya 0,3 

mm yang jatuh di udara (ρudara = 1,29 kg m-3) dengan koefisien viskositas = 1,8 x 

10-5 Pa s, dan g = 9,8 m/s2 adalah? 

Diketahui:   𝜌𝑓 = .......... kg/m3 

𝜌𝑏  = .......... kg/m3 

𝜂 = .......... Pa s 

g = .......... m/s2 

R = .......... m 

Ditanya:      v = ......... m/s? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 19 

 

 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini! 

 Toni sedang berlatih menyelam bersama ayahnya di laut. Pada saat 

menyelam, Ia merasakan tekanan air laut yang begitu besar pada tubuhnya, lalu Ia 

memutuskan untuk ke permukaan air laut lagi. Ketika berada di permukaan air laut, 

tekanan yang dirasakan di tubuhnya kecil, sedangkan ketika saat menyelam tekanan 

yang dirasakan lebih besar. Kemudian Ia bertanya-tanya, mengapa saat menyelam 

tekanan yang dirasakan lebih besar dibandingkan saat berada di permukaan air laut? 

Bagaimana hubungan kedalaman zat cair dengan tekanan hidrostatis? 

f. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

Bagaimana hubungan kedalaman suatu titik dalam zat cair dengan tekanan 

hidrostatis pada titik tersebut? 

g. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, tentukan hipotesisnya! 

Jika semakin dalam suatu titik pada zat cair, maka semakin besar tekanan 

hidrostatisnya 

h. Analisis  

𝑃 =
𝐹

𝐴
 dengan P adalah tekanan, F adalah gaya dan A adalah luas penampang 

Bayangkan Bayu adalah sebuah titik yang berada di kedalman h pada sebuah 

bejana dengan luas penampang A yang berisi air penuh. Titik tersebut 

Tekanan Hidrostatis  



mengalami gaya berat fluida yang ada di atasnya. Gaya berat ini terbagi secara 

merata pada luas penampang A. 

𝑃 =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑙𝑢𝑎𝑠  𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔
 = 

𝑤

𝐴
= 

𝑚 .𝑔

𝐴
=  

𝜌𝑣𝑔

𝐴
=  

𝜌𝐴𝑔

𝐴
=  𝜌𝑔 

Tekanan total (P) = P0 + Ph 

   = P0 + 𝜌𝑔 

Dimana Po adalah tekanan atmosfir 

 

i. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan apa yang kamu peroleh?  

Semakin dalam suatu titik dari permukaan zat cair, maka semakin besar tekanan 

hidrostatisnya. 

j. Apakah hipotesismu diterima? 

Ya   

 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini! 

Aldo seorang montir di sebuah bengkel. Pada suatu hari ada sebuah mobil 

dengan berat w mengalami kebocoran di ban belakang dan Aldo diminta untuk 

menambal ban mobil tersebut. Aldo mengangkat mobil tersebut dengan 

menggunakan alat dongkrak hidrolik. Kebetulan di bengkel tersedia beberapa 

dongkrak hidrolik yang memiliki luas penampang kecil dan besar yang berbeda-

beda, dan Aldo memilih dongkrak hidrolik yang memiliki perbandingan luas 

penampang kecil dan besar adalah A1 : A2. Bagaimana hubungan antara 

perbandingan luas kedua penampang dengan gaya yang diperlukan Aldo untuk 

mengangkat beban? 

 

Hukum Pascal  



f. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

Bagaimana hubungan perbandingan luas ke dua penampang dongkrak dengan 

gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban? 

 

g. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, tentukan hipotesisnya! 

Jika semakin besar perbandingan luas kedua penampang, maka semakin kecil 

gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. 

h. Analisis  

Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diberikan 

kesegala arah dengan sama besar. Salah satu penerapan hukum Pascal adalah 

pada dongkrak hidrolik. Jika  piston pada penampang kecil A1 ditekan dngan 

gaya F1 maka tekanan dalam fluida akan bertambah besar. Pertambahan 

tekanan ini akan diteruskan oleh fluida ke penampang besar A2 dengan sama 

besar. Karena tekanan pada kedua penampang sama, maka:  P1 = P2 = 
𝐹1

𝐴1
=

𝐹2

𝐴2
 

i. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan apa yang kamu peroleh?  

Semakin besar perbandingan luas kedua penampang dongkrak hidrolik, maka 

semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. 

j. Apakah hipotesismu diterima? 

Ya  

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 



4. Tekanan atmosfir pada permukaan air laut adalah 1 x 105 Pa. Jika seekor ikan 

berenang pada kedalaman 800 cm dari permukaan air laut, berapa tekanan 

hidrostatis dan tekanan total yang dialami ikan tersebut! 

Diketahui: 

ρal = 1030 kg/m3 

Po = 105 Pa 

h = 8 m 

Ditanya: Ph dan P ? 

Jawab: 

Ph  = 𝜌 x g x h 

= 1030 x 10 x 8 

= 82400 Pa 

= 0,824 x 105 Pa 

 

P  = Pa + Ph 

= 105 + 0,824 x 105 

P  = 1,824 x 105 Pa 

5. Sebuah pipa U yang diisi minyak dan air berada dalam keadaan stabil seperti pada 

gambar di bawah ini. Hitunglah perbedaan ketinggian kedua cairan (Δh)! 

 

 

 

 

 

 
Diketahui:  

ρa = 1000 kg/m3 

ρm = 800 kg/m3 



hm = 10 cm = 0,1 m 

Ditanya: Δh? 

Jawab: 

PA = PB 

ρa.ha = ρm.hm 

1000.ha = 800.0,1 

ha = 
800

1000
 

ha = 0,08 m 

Δh = hm - ha 

= 0,1 – 0,08  

= 0,02 m 

6. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang kecil dan penampang besar 

masing-masing 4 cm2 dan 16 cm2. Dongkrak tersebut digunakan untuk 

mengangkat beban seberat 160 N. Berapa besar gaya yang diperlukan pada 

penampang kecil untuk mengangkat beban tersebut? 

Diketahui: 

Akecil = A1 = 4 cm2 = 4x10-4 m2 

Abesar = A2 = 16 cm2 = 16x10-4 m2 

F2  = 160 N 

Ditanya: F1 ? 

Jawab: 

F1 = 
𝐴1.

𝐴2
 x F2 

F1 = 
4x10−4

16x10−4
 x 160 

F1 = 106,7 N 

 

 

Nama Kelompok: 
1. 
2.  
3.  
4. 
Kelas : 



 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini!  

Pernahkah kalian menimba air di sumur? Apa yang kalian rasakan pada saat 

menimba? Ternyata berat timba terasa lebih ringan ketika masih berada di dalam air 

dan terasa lebih berat ketika timba sudah muncul di permukaan air. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa berat benda lebih ringan ketika berada di dalam zat cair 

daripada di udara. Tahukah kalian berapa massa jenis air? 

f. Rumusan Masalah 

Berdasarkan di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

Bagaimana hubungan berat benda dengan massa jenis zat cair? 

g. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulislah hipotesisnya! 

Jika semakin besar berat benda, maka semakin kecil zat cair tersebut. 

h. Variabel Percobaan 

Variabel manipulasi: zat cair 

Variabel respon: berat benda dan massa jenis zat air 

Variabel kontrolberat benda di udara, volume awal zat cair, volume zat cair 

setelah dicelupkan dan percepatan gravitasi. 

i. Analisis 

Besarnya gaya keatas sebanding dengan berat air yang ditumpahkan balok. 

Artinya, suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair 

mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yng 

Hukum Archimedes 



dipindahkan oleh benda tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum 

Archimedes. Secara matematis dintakan sebagai berikut: 

Fa = 𝜌 𝑥 𝑣 𝑥 𝑔 

j. Kesimpulan  

Semakin besar berat benda, maka semakin kecil massa jenis zat cair. 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 
3. Sebuah bola dengan jari-jari 21 cm dicelupkan seluruhnya ke dalam suatu cairan 

dengan massa jenis 0,8 g/cm3. Berapakah gaya Archimedes yang dialami benda? 

Diketahui:  

r       = 21 cm = 0,21 m 

ρcairan = 0,8 g/cm3 = 800 kg/m3 

Ditanya: Fa? 

Jawab: 

Volum bola = 4/3 x 𝜋 x r3 

  = 4/3 x 22/7 x (0,21)3 

  = 0,03 m3 

Fa = 𝜌𝑓 𝑥 𝑣𝑏𝑓  𝑥 𝑔 

Fa = 800 x 0,03 x 10 

Fa = 240 N 

4. Sebuah benda dimasukkan ke dalam minyak goreng yang mengisi penuh sebuah 

wadah. Volume minyak yang tumpah adalah 2 x 10-4 m3. Berapakah gaya 

Archimedes yang dialami benda? 

Diketahui: 

Vbf      = 2 x 10-4 m3 

Ρminyak  = 800 kg/m3
  



Ditanya: Fa ? 

Jawab: 

Fa = 𝜌𝑓 𝑥 𝑣𝑏𝑓  𝑥 𝑔 

Fa = 800 x 2 x 10-4 x 10 

Fa = 1,6 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok: 
1. 
2.  
3.  
4. 
Kelas : 



 

 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini!  

Pernahkah kalian melihat nyamuk yang hinggap dipermukaan air? Apa yang 

kalian lihat pada nyamuk tersebut, tenggelam atau tidak? Ternyata nyamuk tersebut 

tidak tenggelam. Hal tersebut menunjukkan adanya tegangan permukaan antara zat 

cair dengan benda di atas permukaan zat cair tersebut. Nyamuk menekan kulit 

kenyal pada permukaan air dengan kaki-kaki panjangnya yang tipis. Ketika ditekan, 

maka akan terbentuk lubang kecil pada permukaan air. Dengan cara ini, nyamuk 

membagi bobot tubuhnya diatas permukaan yang sangat panjang.  Oleh karena itu, 

bagaimana hubungan tegangan permukaan dengan panjang permukaan? 

f. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

Bagaimana hubungan tegangan permukaan dengan panjang permukaan? 

g. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulislah hipotesisnya! 

Jika semakin besar tegangan permukaan, maka semakin keci; panjang 

permukaannya. 

h. Variabel 

Variabel manipulasi: panjang permukaan 

Variabel respon: tegangan permukaan 

i. Analisis 

Tegangan Permukaan dan Kapilaritas 



Tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satuan 

panjang. Jika pada suatu permukaan sepanjang l dan 𝛾 menyatakan tegangan 

permukaan, maka persamaannya adalah sebagai berikut:  𝛾 =
𝐹

𝑙
 

j. Kesimpulan  

Semakin besar tegangan permukaan, maka semakin kecil panjang permukaannya. 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 
3. Sebuah kawat berbentuk U dengan panjang 8 cm. Kemudian kawat U dicelupkan 

ke dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis sebesar 900 kg/m3 dan 

diangkat. Jika gaya tegangan permukaan adalah 0,064 N. Tentukan tegangan 

permukaan minyak tanah tersebut! 

Diketahui:   l = 0,08 m 

F = 0,064. N 

Ditanya: 𝛾 = ... N/m 

Jawab: 𝛾 =
𝐹

2𝑙
 = 

0,064

2(0,08)
 = 0,4 N/m 

 

4. Suatu tabung berdiameter 0,4 cm jika dimasukkan secara vertikal ke dalam air, 

sudut kontaknya 60°. Jika tegangan permukaan air 0,5 N/m. Tentukanlah 

kenaikan air pada tabung! 

Diketahui:   r = 0,2 cm  

 𝜃 = 600  

𝛾 = 0,5 N/m 

Ditanya: h =... m? 

Jawab:  



2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜌𝑔𝑟
 

=
2 𝑥 0,5 𝑥 cos 60

1000 𝑥 10 𝑥 0,002
 

= 
1 𝑥  0,5

20
 

= 0,025 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selesaikan permasalahan di bawah ini!  

Pernahkah kalian menghidupkan mesin motor disaat musim hujan atau 

musim dingin? Apa yang kalian rasakan pada saat menghidupkan mesin motor didua 

musim tersebut? Ternyata lebih mudah menghidupkan mesin saat musim panas 

dibandingkan musim dingin. Hal tersebut menunjukkan adanya kekentalan suatu 

fluida. Tahukah kalian berapa besar massa jenis fluida yang digunakan? Bagaimana 

hubungan antara viskositas dengan suhu untuk menghidupkan mesin motor? 

d. Rumusan Masalah 

Berdasarkan di atas, tulislah rumusan masalahnya! 

Bagaimana hubungan antara viskositas dengan suhu untuk menghidupkan mesin 

motor? 

e. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tulislah hipotesisnya! 

Jika semakin tinggi suhu, maka semakin kecil koefisien viskositasnya. 

f. Variabel Percobaan 

Variabel manipulasi: suhu 

Variabel respon: kecepatan terminal 

Variabel kontrol: percepatan gravitasi, massa jenis fluida 

 
 
Kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di tempat 
yang telah disediakan! 
 

Viskositas dan Kecepatan Terminal 



3. Sebuah kelereng memiliki massa jenis 0,9 g/cm3 yang jari-jarinya 1,5 cm 

dijatuhkan bebas dalam tabung yang berisi oli dengan massa jenis 0,8 g/cm3 dan 

koefisien viskositas sebesar 0,03 Pa s. Tentukan kecepatan terminal pada 

kelereng tersebut! 

Diketahui:   𝜌𝑘𝑒𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑔 = 900 kg/m3 

𝜌𝑜𝑙𝑖  = 800 kg/m3 

𝜂 = 0,03 Pa s 

g = 10 m/s2 

R = 1,5 cm 

Ditanya:      v = ... m/s? 

Jawab: 

9𝑅2𝑔

2 𝜂
(𝜌𝑏 − 𝜌𝑓 ) 

9(1,5𝑥10−2)210

2 (0,03)
(900 − 800) 

4500 m/s 

 

4. Berapa besar kecepatan maksimum tetes air hujan, jika diketahui jari-jarinya 0,3 

mm yang jatuh di udara (ρudara = 1,29 kg m-3) dengan koefisien viskositas = 1,8 x 

10-5 Pa s, dan g = 9,8 m/s2 adalah? 

Diketahui:   𝜌𝑓 = 1,29 kg/m3 

𝜌𝑏  = 1000 kg/m3 

𝜂 = 1,8 x 10-5 Pa s 

g = 9,8 m/s2 

R = 0,3 m 

Ditanya:      v =.... m/s? 

Jawab: 



9𝑅2𝑔

2 𝜂
(𝜌𝑏 − 𝜌𝑓 ) 

9(3𝑥10−4)29,8

2 (1,8𝑥10−5)
(1000 − 1,29) 

4,83 m/s 
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Uji Normalitas 

Pretest Eskperimen 

 

Berikut langkah-langkahnya : 

1. Input data yang akan dianalisis 

2. Pada menu Analyze pilih Descriptive Statistcs, kemudian Explore 

3. Pindahkan variable nilai pretest dari kolom sebelah kiri ke kolom Dependent 

List yang berada disebelah kanan. 

4. Klik Plots, kemudian beri tanda ceklist pada Normality Plots With Test 

5. Klik Continue, kemudian OK 

6. Lihat pada tabel Test Of Normality 

7. Karena jumlah n< 50, maka pada tabel menggunakan data pada bagian 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi 

normal) 

b. Jika nilai Sig.< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data tidak 

terdistribusi normal) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest_eksperimen .161 26 .083 .920 26 .044 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Sig. pada tabel Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan angka 0,083. Hal tersebut berarti bahwa, nilai Sig. 0,083 > 0,05, maka 

Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi normal).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 21 

Uji Normalitas 

Posttest Eskperimen 

 

Berikut langkah-langkahnya : 

8. Input data yang akan dianalisis 

9. Pada menu Analyze pilih Descriptive Statistcs, kemudian Explore 

10. Pindahkan variable nilai posttestdari kolom sebelah kiri ke kolom Dependent 

List yang berada disebelah kanan. 

11. Klik Plots, kemudian beri tanda ceklist pada Normality Plots With Test 

12. Klik Continue, kemudian OK 

13. Lihat pada tabel Test Of Normality 

14. Karena jumlah n < 50, maka pada tabel menggunakan data pada bagian 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

c. Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi 

normal) 

d. Jika nilai Sig.< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data tidak 

terdistribusi normal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

prostest_eksperimen Mean 73.4615 1.28659 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 70.8117  

Upper Bound 76.1113  

5% Trimmed Mean 73.7179  

Median 72.5000  

Variance 43.038  

Std. Deviation 6.56037  

Minimum 55.00  

Maximum 85.00  

Range 30.00  

Interquartile Range 10.00  

Skewness -.384 .456 

Kurtosis 1.359 .887 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

prostest_eksperimen .183 26 .055 .923 26 .054 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Sig. pada tabel Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan angka 0,024. Hal tersebut berarti bahwa, nilai Sig. 0,024 > 0,05, maka 

Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi normal).  
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Uji Normalitas 

Pretest Kontrol 

 

Berikut langkah-langkahnya : 

15. Input data yang akan dianalisis 

16. Pada menu Analyze pilih Descriptive Statistcs, kemudian Explore 

17. Pindahkan variable nilai pretest dari kolom sebelah kiri ke kolom Dependent 

List yang berada disebelah kanan. 

18. Klik Plots, kemudian beri tanda ceklist pada Normality Plots With Test 

19. Klik Continue, kemudian OK 

20. Lihat pada tabel Test Of Normality 

21. Karena jumlah n < 50, maka pada tabel menggunakan data pada bagian 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

e. Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi 

normal) 

f. Jika nilai Sig.< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data tidak 

terdistribusi normal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest_kontrol Mean 28.1731 1.10556 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 25.8961  

Upper Bound 30.4500  

5% Trimmed Mean 28.1090  

Median 28.7500  

Variance 31.779  

Std. Deviation 5.63727  

Minimum 17.50  

Maximum 40.00  

Range 22.50  

Interquartile Range 8.13  

Skewness .249 .456 

Kurtosis -.346 .887 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest_kontrol .142 26 .189 .963 26 .456 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Sig. pada tabel Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan angka 0,189. Hal tersebut berarti bahwa, nilai Sig. 0,189 > 0,05, maka 

Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi normal).  
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Uji Normalitas 

Posttest Kontrol 

 

Berikut langkah-langkahnya : 

22. Input data yang akan dianalisis 

23. Pada menu Analyze pilih Descriptive Statistcs, kemudian Explore 

24. Pindahkan variable nilai posttestdari kolom sebelah kiri ke kolom Dependent 

List yang berada disebelah kanan. 

25. Klik Plots, kemudian beri tanda ceklist pada Normality Plots With Test 

26. Klik Continue, kemudian OK 

27. Lihat pada tabel Test Of Normality 

28. Karena jumlah n < 50, maka pada tabel menggunakan data pada bagian 

Kolmogorov-Smirnov 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

g. Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi 

normal) 

h. Jika nilai Sig.< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data tidak 

terdistribusi normal) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Postest_Kontrol Mean 66.8269 1.54769 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 63.6394  

Upper Bound 70.0144  

5% Trimmed Mean 67.1688  

Median 68.7500  

Variance 62.279  

Std. Deviation 7.89169  

Minimum 50.00  

Maximum 77.50  

Range 27.50  

Interquartile Range 15.00  

Skewness -.757 .456 

Kurtosis -.368 .887 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Postest_Kontrol .188 26 .063 .900 26 .016 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Sig. pada tabel Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan angka 0,019. Hal tersebut berarti bahwa, nilai Sig. 0,019 > 0,05, maka 

Ha diterima dan Ho ditolak (data terdistribusi normal).  
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Uji Homogenitas 

Pretest Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol 

 

Berikut langkah-langkahnya : 

29. Input data yang akan dianalisis. Pada variable view input, tulis variabel kelas 

dan pretest. Khusus pada variabel kelas, lakukan pengelompokkan (koding), 

kelas eksperimen 1, dan kelas kontrol 2. 

30. Pada menu Analyze pilih Descriptive Statistcs, kemudian Explore 

31. Pindahkan variable nilai pretest dari kolom sebelah kiri ke kolm Dependent 

List yang berada disebelah kanan. Demikian pula pada variabel kelas yang 

telah dikelompokkan dengan koding, dipindahkan ke kolom Factor List 

32. Klik Plots, kemudian beri tanda ceklist pada Untransformed pada bagian 

bawah Levene Test 

33. Klik Continue, kemudian OK 

34. Lihat pada tabel Test Of Homogenity Of Variance 

35. Lihat Based On Mean pada kolom Sig. 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

i. Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data homogen) 

j. Jika nilai Sig.< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak (data tidak 

homogen) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Descriptives 

 Kelas 

Statistic 

Std. 

Error 

Pretest Eksperimen Mean 32.2115 .88063 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 30.3978  

Upper Bound 34.0252  

5% Trimmed Mean 32.1474  

Median 32.5000  

Variance 20.163  

Std. Deviation 4.49037  

Minimum 25.00  

Maximum 40.00  

Range 15.00  

Interquartile Range 7.50  

Skewness .321 .456 

Kurtosis -1.000 .887 

Kontrol Mean 28.1731 1.10556 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 25.8961  

Upper Bound 30.4500  

5% Trimmed Mean 28.1090  

Median 28.7500  

Variance 31.779  

Std. Deviation 5.63727  

Minimum 17.50  

Maximum 40.00  

Range 22.50  

Interquartile Range 8.13  

Skewness .249 .456 

Kurtosis -.346 .887 

 



 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Pretest Based on Mean .912 1 50 .344 

Based on Median .932 1 50 .339 

Based on Median and 

with adjusted df 

.932 1 45.393 .339 

Based on trimmed mean .902 1 50 .347 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Sig. pada tabel menunjukkan angka 0,344. Hal 

tersebut berarti bahwa, nilai Sig. 0,344 > 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak (data 

homogen).  
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Uji Hipotesis Data Posttest 

 

Uji hipotesis data Postest dilakukan dengan menggunakan uji Independent-Sample T 

Test pada program SPSS 18.0. Langkah-langkah melakukan uji Independent-Sample 

T Test adalah sebagai berikut : 

36. Input data yang akan dianalisis. Pada variable view input, tulis variabel kelas dan 

posttest. Khusus pada variabel kelas, lakukan pengelompokkan (koding), kelas 

eksperimen 1, dan kelas kontrol 2. 

37. Pada menu Analyze pilih Compare Means, kemudian Independent-Sample T Test 

38. Pindahkan variable nilai posttest dari kolom sebelah kiri ke kolom Test 

variable(s)yang berada disebelah kanan. Demikian pula pada variabel kelas yang 

telah dikelompokkan dengan koding, dipindahkan ke kolom Grouping variable 

39. Pada kotak define groups tulis group 1 dengan angka 1, dan group 2 angka 2. 

40. Klik OK 

 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest eksperimen 34 71.8824 17.71109 3.03743 

kontrol 30 53.7333 14.23675 2.59926 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDENT SAMPLES TEST 

 

LEVENE'S TEST 

FOR EQUALITY 

OF VARIANCES T-TEST FOR EQUALITY OF MEANS 

F SIG. T DF 

SIG. (2-

TAILED) 

MEAN 

DIFFERENC

E 

STD. ERROR 

DIFFERENCE 

95% CONFIDENCE 

INTERVAL OF THE 

DIFFERENCE 

LOWER UPPER 

POSTEST EQUAL VARIANCES 

ASSUMED 

1.144 .290 3.296 50 .002 6.63462 2.01263 2.59214 10.67709 

EQUAL VARIANCES 

NOT ASSUMED 
  

3.296 48.38

5 

.002 6.63462 2.01263 2.58879 10.68044 
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Uji Hipotesis Data Pretest 

 

 

Uji hipotesis data Postest dilakukan dengan menggunakan uji Independent-Sample T 

Test pada program SPSS 18.0. Langkah-langkah melakukan uji Independent-Sample 

T Test adalah sebagai berikut : 

41. Input data yang akan dianalisis. Pada variable view input, tulis variabel kelas dan 

pretest. Khusus pada variabel kelas, lakukan pengelompokkan (koding), kelas 

eksperimen 1, dan kelas kontrol 2. 

42. Pada menu Analyze pilih Compare Means, kemudian Independent-Sample T Test 

43. Pindahkan variable nilai pretestdari kolom sebelah kiri ke kolom Test 

variable(s)yang berada disebelah kanan. Demikian pula pada variabel kelas yang 

telah dikelompokkan dengan koding, dipindahkan ke kolom Grouping variable 

44. Pada kotak define groups tulis group 1 dengan angka 1, dan group 2 angka 2. 

45. Klik OK 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest Eksperimen 

Kontrol 

1.00 26 32.2115 4.49037 .88063 

2.00 26 28.1731 5.63727 1.10556 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDENT SAMPLES TEST 

 

LEVENE'S 

TEST FOR 

EQUALITY OF 

VARIANCES T-TEST FOR EQUALITY OF MEANS 

F SIG. T DF 

SIG. (2-

TAILED) 

MEAN 

DIFFEREN

CE 

STD. ERROR 

DIFFERENCE 

95% CONFIDENCE 

INTERVAL OF THE 

DIFFERENCE 

LOWER UPPER 

PRETEST EQUAL 

VARIANCES 

ASSUMED 

.912 .344 2.85

7 

50 .006 4.03846 1.41343 1.19951 6.87742 

EQUAL 

VARIANCES 

NOT 

ASSUMED 

  

2.85

7 

47.6

19 

.006 4.03846 1.41343 1.19598 6.88094 
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Uji Hipotesis Data Posttest 

 

Uji hipotesis data Postest dilakukan dengan menggunakan uji Independent-Sample T 

Test pada program SPSS 18.0. Langkah-langkah melakukan uji Independent-Sample 

T Test adalah sebagai berikut : 

46. Input data yang akan dianalisis. Pada variable view input, tulis variabel kelas dan 

posttest. Khusus pada variabel kelas, lakukan pengelompokkan (koding), kelas 

eksperimen 1, dan kelas kontrol 2. 

47. Pada menu Analyze pilih Compare Means, kemudian Independent-Sample T Test 

48. Pindahkan variable nilai posttest dari kolom sebelah kiri ke kolom Test 

variable(s)yang berada disebelah kanan. Demikian pula pada variabel kelas yang 

telah dikelompokkan dengan koding, dipindahkan ke kolom Grouping variable 

49. Pada kotak define groups tulis group 1 dengan angka 1, dan group 2 angka 2. 

50. Klik OK 

 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest eksperimen 34 71.8824 17.71109 3.03743 

kontrol 30 53.7333 14.23675 2.59926 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDENT SAMPLES TEST 

 

LEVENE'S TEST 

FOR EQUALITY 

OF VARIANCES T-TEST FOR EQUALITY OF MEANS 

F SIG. T DF 

SIG. (2-

TAILED) 

MEAN 

DIFFERENC

E 

STD. ERROR 

DIFFERENCE 

95% CONFIDENCE 

INTERVAL OF THE 

DIFFERENCE 

LOWER UPPER 

POSTEST EQUAL VARIANCES 

ASSUMED 

1.144 .290 3.296 50 .002 6.63462 2.01263 2.59214 10.67709 

EQUAL VARIANCES 

NOT ASSUMED 
  

3.296 48.38

5 

.002 6.63462 2.01263 2.58879 10.68044 
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Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi 

Soal nomor 1,2,3,4,5,7 

Kriteria Penskoran Skor 

Mampu merumuskan masalah 1 

Mampu menulis rumus yang benar 1 

Mampu memasukkan angka ke dalam formula dengan benar 1 

Mampu menghasilkan perhitungan dengan benar 1 

Mampu membuat kesimpulan  1 

Total Skor 5 

 

Soal nomor 6 

Kriteria Penskoran Skor 

Mampu merumuskan masalah 1 

Mampu menuliskan rumusan masalah, hipotesis dan variabel-

variabelnya 
2 

Mampu melakukan perhitungan yang benar 2 

Total Skor 5 

 

Soal nomor 8 

Kriteria Penskoran Skor 

Mampu merumuskan masalah 1 

Mampu menuliskan tahap awal 1 

Mampu menuliskan tahap kedua 1 

Mampu menuliskan tahap ketiga 1 

Mampu membuat kesimpulan  1 

Total Skor 5 
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RUBRIK PENILAIAN 

 

No Langkah Kunci Jawaban Skor 

1  

Merumuskan 

masalah 
 

 

 

 
Menulis rumus 

yang benar 

Memasukkan 
angka ke 

formula 

 
Perhitungan 

yang benar 

 

Kesimpulan 

Diketahui: l = 6 cm 

 F = 0,024 N 

Ditanya: 𝛾 = ...?  

Jawab: 

𝛾 = 
𝐹

𝑑
 = 

𝐹

2𝑙
 

𝛾 =  
0,024

2(6𝑥10−2)
 

 

𝛾 =  
0,024

12𝑥10−2 

 

𝛾 = 0,2 N/m 

 

1 

 

 
 

 

 

 
1 

 

1 
 

 

 
1 

 

 

1 

 Skor Maksimum 5 

2  

Merumuskan 

masalah 
 

 

 
 

 

Menulis rumus 

yang benar 
 

 

Diket:P = 2,8x10
5
 Pa 

              A = 0,025 m
2
 

Ditanya: m = ...? 

Jawab: 

Gaya tiap ban: 

F = P A 

F = 2,8 x 10
5 
x 0,025 

F = 7000 N 

1 

 

 

 

 

1 

 

 



 
 

Memasukkan 

angka ke 
formula 

Perhitungan 

yang benar 

 
 

 

 
Kesimpulan 

Gaya yang dilakukan 4 ban mobil 

Ft = 4 x F 

Ft = 4 x 7000 

Ft = 28000 N 

w = Ft = 28000 N 

Jadi, 

𝑚 =
𝑤

𝑔
 

𝑚 =
28000

10
 

m = 2800 kg 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 Skor Maksimum 5 

3  

 
 

 

Merumuskan 
masalah 

 

 

 
 

 

 
Menulis rumus 

yang benar 

Memasukkan 
angka ke 

formula 

 

Perhitungan 
yang benar 

Kesimpulan  

 
 

Diketahui: r = 1 mm 

                  𝜌 = 13,6 g/cm
3
 

                  𝜃 = 60
0
 

                  𝛾 = 1,36 N/m 

                  g = 10 m/s
2 

Ditanya: h = ...? 

Jawab: 

h = 
2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜌𝑔𝑟
 

h = 
2 1,36 (𝑐𝑜𝑠1200)

 13600   10 (10−3)
 

 

h = 
2,21

136
 

h = 0,016 m 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1 

 

1 
 

 

 

1 
 

1 

 Skor Maksimum 5 

4  
 

 

Merumuskan 

Diketahui:  𝜌 = 6,26 g/cm
3
 

R = 1 cm 

𝜌 = 5,10 g/cm
3 

1 

 

 



masalah 
 

 

 
 

Menulis rumus 

yang benar 

Memasukkan 
angka ke 

formula 

 
Perhitungan 

yang benar 

kesimpulan 

𝝶 = 1,4 Pa s 

Ditanya: vT = ...?  

Jawab: 

vT = 
2𝑅2𝑔

9𝜂
 (𝜌𝑏−𝜌𝑓) 

vT = 
2.0,012 .10

9.1,4
 (6260 − 5100) 

 

vT = 
2,32

12,6
 (1160) 

vT = 0,18 m/s 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 Skor Maksimum 5 

5 Merumuskan 
masalah 

 

 
Menulis rumus 

yang benar 

 
 

 

 

 
 

 

Memasukkan 
angka ke 

formula 

Perhitungan 
yang benar 

 

Kesimpulan  

Diketahui: Fa = wu – wa 

Fa = 14,7 – 13,4 

Fa =1,3 N 

w = m g 

w = ρ V g 

 

Jadi,  

Fa = ρa Vmahkota g 

Fa = ρa 

𝑤𝑢

𝜌𝑚𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑎
 

Fa = 1000  
14,7

19300
  

Fa = 1000  0,000762  

Fa = 0,762 N 

 𝐹𝑎 ≠ 𝐹𝑎 ′ 

Jadi, mahkota tidak terbuat dari emas murni 

 

1 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 Skor Maksimum 5 

6  
 

 

 

Diketahui: ρalkohol  = 800 kg/m
3 

h1 = 4 cm 

1 
 

 

 



 
 

 

Merumuskan 
masalah 

 

 

 
 

 

 
 

Dapat 

menuliskan 
rumusan 

masalah 

 

Dapat 
menuliskan 

hipotesis 

 
Dapat 

menuliskan 

variabel-
variabelnya 

 

 

Melakukan 
perhitungan 

yang benar 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Melakukan 
perhitungan 

yang benar 

h2 = 8 cm 

h3 = 12 cm 

Ditanya:  

a. Rumusan masalah? 

b. Rumusan  hipotesis? 

c. Variabel? 

d. Rumus dan perhitungannya? 

Jawab: 

a. Bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan 

hidrostatis? 

b. Jika semakin dalam suatu titik dalam zat cair, maka 

semakin besar tekanan hidrostatisnya 

c. Variabel manipulasi: kedalaman 

Variabel respon: tekanan hidrostatis 

Variabel kontrol: percepatan gravitasi dan massa 

jenis zat cair 

d. Ph = ρ g h1 

h1 = 4 x 10
-2

 m 

Ph = 800 x 10 x 4 x 10
-2 

Ph =  320 Pa 

 

 

Ph = ρ g h2 

h2 = 8 x 10
-2

 m 

Ph = 800 x 10 x 8 x 10
-2 

Ph =  640 Pa 

 

Ph = ρ g h3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 



h3 = 12 x 10
-2

 m 

Ph = 800 x 10 x 12 x 10
-2 

Ph =  9600 Pa 

 

 Skor Maksimum 5 

7  
 

 

 

 
Merumuskan 

masalah 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Menuliskan 
rumus yang 

benar 

 
Memasukkan 

angka ke 

formula 
 

Perhitungan 

yang benar 

 
Kesimpulann  

Sketsa penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: A1 = 2 m
2
 

A2 = 5 m
2
 

w = 1200 N 

Ditanya:  F1 = ...? 

Jawab: 

𝐹1 =
𝐴1

𝐴2
 𝑥 𝐹2 

𝐹1 =
𝐴1

𝐴2
 𝑥 𝑤 

𝐹1 =
2

5
 𝑥 1200 

 

𝐹1 = 2 𝑥 240 

 

F1 =  480 N 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 Skor Maksimum 5 

8 Merumuskan 

masalah 
Miniatur Mesin Hidrolik Pengangkat Mobil  



 
 

 

 
 

 

 

 
 

Tahap awal 

 
 

 

 
 

 

Tahap kedua 

 
 

 

 
 

 

 
Tahap ketiga 

 

 

 
 

Kesimpulan  

Alat dan bahan: 

Selang bening, pisau, air, toples, mobil-mobilan, suntikan 

besar dan suntikan kecil. 

Cara membuat: 

1. Lubangi toples pada salah satu sisinya seukuran 

diameter kedua alat suntik. Buat 2 lubang, satu 

berukuran  besar dan satu berukuran kecil. 

2. Isikan air berwarna pada selang sampai penuh dan 

jangan sampai ada ruang udara. Isikan juga pada kedua 

alat suntik tapi jangan sampai penuh. 

3. Hubungkan ujung-ujung selang tersebut dengan ujung 

bawah alat suntik .Usahakan tidak bocor pada 

sambungan. 

4. Pasangkan kedua alat suntik tersebut pada toples yang 

sudah dilubangi pada ukurannya masing-masing.  

5. Letakkan beban (mobil-mobilan) di atas penghisap 

besar. 

6. Tekan penghisap kecil dan perhatikan apa yang terjadi 

pada penghisap besar. 

Mesin hidrolik ini merupakan penerapan hukum Pascal, dengan 

memberikan gaya yang kecil akan menghasilkan gaya yang lebih 

besar dengan mengubah luas permukaanyaa 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Skor Maksimum 5 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 26 

Perhitungan Effect Size 

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan metodel pembelajaran 

Quantum Learning dan model demonstrasi, maka digunakan rumus effect size: 

𝑑 =
𝑚𝐴 −𝑚𝐵

  𝑠𝑑𝐴
2 + 𝑠𝑑𝐵

2  /2 
1

2 
 

Dimana, 

mA = 41,25 

mB = 38.65 

sdA
2 = 58,63 

sdB
2 = 248.59 

Sehingga, 

𝑑 =
𝑚𝐴 −𝑚𝐵

  𝑠𝑑𝐴
2 + 𝑠𝑑𝐵

2 /2 
1

2 
 

𝑑 =
41,25 − 38.65

  58,63 + 248.59 /2 
1

2 
 

𝑑 =
2,6

  307,22 /2 
1

2 
 

𝑑 =
2,6

 153,61 
1

2 
 

𝑑 =
2,6

12,39
 

𝑑 = 0,2 

Perolehan effect size yang didapat adalah 0,2. Maka dapat dikatakan masuk ke dalam 

kategori sedang. 



Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS PERLAKUAN 
 

Nama Sekolah :MA Nurul Islam Gunung Sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 1/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :2 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

K

I 

1

 

: 

Menghayatidanmengamalkanajaran agama yang dianutnya 

K

I 

2

 

: 

Menghayatidanmengamalkanperilakujujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsifdan pro-

aktifdanmenunjukkansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagaipermasalahandala

mberinteraksisecaraefektifdenganlingkungansosialdanalamsertadalammenempatka

ndirisebagaicerminanbangsadalampergaulandunia. 

K

I 

3

 

: 

Memahami, menerapkan, menganalisispengetahuanfaktual, konseptual, 

proseduralberdasarkan rasa ingintahunyatentangilmupengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, danhumanioradenganwawasankemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

danperadabanterkaitpenyebabfenomenadankejadian, 

sertamenerapkanpengetahuanproseduralpadabidangkajian yang 

spesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntukmemecahkanmasalah 

K

I 

Mengolah, menalar, 

danmenyajidalamranahkonkretdanranahabstrakterkaitdenganpengembangandari 



4

 

: 

yang dipelajarinya di sekolahsecaramandiri, 

danmampumenggunakanmetodasesuaikaidahkeilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.1. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya 

1.2 Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.2 Menghargaikerjaindividudankelompokdalamaktivitassehari-

harisebagaiwujudimplementasimelaksanakanpercobaandanmelaporkanhasilpe

rcobaan 

3.7 Menerapkanhukum-hukumpadafluidastatikdalamkehidupansehari-hari 

4.1 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.7 Merencanakandanmelaksanakanpercobaan yang memanfaatkansifat-

sifatfluidauntukmempermudahsuatupekerjaan 

 

C. IndikatorPencapaian Kompetensi 

3.7.1 Menjelaskan konsep tekanan.  

3.7.2 Menjelaskan hukum Pascal  

3.7.3 Menerapkan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam menyelesaiakan 

permasalahan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat mengetahui tekanan yang dikerjakan 

pada suatu benda. 

2. Melalui pengamatan,peserta didik dapat memahami tekanan hidrostatis. 



3. Melalui pengamatan,peserta didik dapat memahami hukum Pascal. 

4. Melalui diskusi,peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Pascal 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Melalui latihan, peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan 

jawaban pada soal terkait tekanan hidrostatis dan hukum Pascal 

 

E. Materi  

1. Tekanan Hidrostatis 

Tekananhidrostatisadalahtekanan yang terjadidibawahpermukaan air 

(fluidastatis). Tekanantersebutdisebabkanolehgayaberat air terhadapbenda. 

Gaya 

tersebutbergantungpadakedalamandimanabendatersebutberada.Semakindalamb

endatersebutdaripermukaan air, semakinbesar pula gayaberat air 

terhadapbendaitu. 

 

Sifattekananhidrostatisadalah : 

1. Semakindalamletaksuatutitikdaripermukaanzatcair, tekanannyasemakinbesar. 

2. Padakedalaman yang sama, tekanannyajugasama. 

3. Tekananzatcairkesegalaarahsamabesar. 

 

Persamaan Tekananhidrostatis : 



 

 

Tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh jarak titik dari permukaanya . 

Pa = P0 + ρ g h. Keterangan:  

Pa = Tekanan zat cair (N/m
2
)  

Po = Tekanan Udara (N/m
2
) 

ρ  =  Massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

g = Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

h = Jarak titik kepermukaan air(m) 

Besarnyatekananhidrostatistidakdipengaruhiolehbentukwadahzatcair. 

Hal inidinyatakandalamhukumhidrostatis yang berbunyi“ tekananhidrostatis di 

setiaptitikpadabidangdatar di dalamzatcairsejenis yang 

beradadalamkesetimbanganadalahsama. Alat yang 

digunakanuntukmengamatitekananhidrostatisdisebuthartl. 

 

2.  Hukum Pascal 

   Bunyi hukum Pascal “ Tekanan yang diadakan dari luar kepada zat 

cair yang ada didalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu 

kesegala arah dengan sama rata”. 

 



Jika suatu fluida yang dilengkapi dengan sebuah penghisap yang dapat 

bergerak maka tekanan di suatu titik tertentu tidak hanya ditentukan oleh berat 

fluida di atas permukaan air tetapi juga oleh gaya yang dikerahkan oleh 

penghisap. Berikut ini adalah gambar fluida yang dilengkapi oleh dua 

penghisap dengan luas penampang berbeda. Penghisap pertama memiliki luas 

penampang yang kecil (diameter kecil) dan penghisap yang kedua memiliki 

luas penampang yang besar (diameter besar). 

 

 

 

      Gambar 1 Contoh Penerapan Hukum Paswcal 



 

Gambar 2 Prinsip Kerja Hukum Pascal 

Apabila pengisap 1 ditekan dengan gaya F1, maka zat cair menekan ke atas 

dengan gaya pA1. Tekanan ini akan diteruskan ke penghisap 2 yang besarnya pA2. 

Karena tekanannya sama ke segala arah, maka didapatkan persamaan : 

 

Tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan di bawah ini. 

P =F/A 

sehingga persamaan hukum Pascal bisa ditulis sebagai berikut. 

P1 = P2 

 

 

Keterangan : 

F1 = gaya yang terdapat pada torak pertama (N) 

F2  = gaya yang terdapat pada torak kedua (N) 

A1 = luas penampang pada torak pertama (m
2
) 

 

https://faikotunnikmah.files.wordpress.com/2015/06/ikoh.jpg


A2 = luas penampang pada torak pertama (m
2
) 

P   = tekanan (N/m) 

 

 

E. Metode Pembelajaran  

 Metode : Quantum Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 



1 

 

Kegiatan Awal 

- Guru mengucapkansalampembuka “Assalamualiakum. Wr. 

Wb”.Pendidikmempersilakansiswaberdo’a. 

- Guru 

membimbingsiswauntukmembukapembelajarandenganmengucap

akanbasmallah“Bismilahhiraohmannirrohim” 

- Pendidikmengecekkehadiransiswa. 

 

Prasyarat: 

- Apakah yang dimaksud dengan tekanan? 

- Guru bertanyakepadasiswa: “Apapendapat kalian 

tentangmengapaketikamenekansuntikan yang berisi air, air 

dalamsuntikantersebutkeluardenganderas?” 

 

Motivasi: 

- Pendidikmenanyakan apakah kalian pernah 

melihat seorang montir mengganti ban mobil? Bagaimana montir 

mengangkat mobil yang berat ini? 

- Pendidikmenyampaikantujuanpembelajaran. 

 

10menit 



2 KegiatanInti 

a. Mengamati 

- Pendidik memberikan tayangan vidio pembelajaran berkaitan 

dengan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal, serta mengajak 

peserta didik untuk mencari informasi tentang peristiwa 

tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam kehidupan 

sehari-hari sekaligus persamaan-persamaanya . 

 

b. Menanya 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya berkaitan materi. 

 

c. Mengumpulkan Data 

- Peserta didik dibentuk secara berkelompok yang terdiri dari 3-

4 orang. 

- Pendidik memberikan tugas kepada Peserta didik berupa LKS 

( Lembar Kerja Siswa) untuk dikerjakan pada masing-masing 

kelompok. 

- Peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa dengan 

bimbingan pendidik. 

d. Mengomunikasikan 

- Pendidik mempersilahkan perwakilan dari masing-masing 

kelompok maju bergantian untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dan setiap perwakilan kelompok menanggapi apa yang 

disampaikan oleh perwakilan kelompok yang maju. 

- Pendidikmengulangiataumenambahkanhasildiskusi yang telah 

di sampaikanmasing-masingkelompok. 

 

 

75menit 



3 Penutup 

 

- Pendidik meminta kepada peserta didik  untuk memberikan 

kesimpulan materi yang di sampaian pada pertemuan ini. 

- Pendidik menganjurkan kepada setiap peserta didik agar 

membaca materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

- Pendidik memberikan penghargaan kepada peserta didik yang 

telah menunjukan sikap positif selama pembelajaran berlangsung 

dengan memberikan pujian serta riward. 

- Pendidik membimbingpeserta 

didikuntukmenutupkegiatanpembelajarandenganmengucapkan“H

amdalah”bersama-sama 

- Guru mengucapsalampenutup “WassalamualaikumWr.Wb.” 

5 menit 

 

 

 

G. Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Alat   : Laptop, LCD, spidol, papan tulis, penghapus, pena 

Bahan  : kertas  

Sumber Belajar : lembar kerja siswa,  

Buku LKS Fisikauntuk SMA/MA KelasX.Jakarta:PT 

GeloraAksaraPratama Tahun Ajaran 2017/2018 

 

 

       Gunungsari,6  Maret  2017 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

 

 

Kepala Madrasah  

 

 

 

Haryadi, S.Pd 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS PERLAKUAN 
 

Nama Sekolah   :  MA Nurul Islam Gunung sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 1/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :  1 x 45 menit 

 

B. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.2. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya.  

1.2 Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.3 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.4 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

3.8 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.7 Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 

fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.8.1 Menjelaskan hukum Archimedes 

3.8.2 Mendeskripsikan beberapa penerapan hukum Archimedes 

3.8.3 Menerapkan hukum Archimedes dalam menyelesaiakan permasalahan. 

 

F. Tujuan Pembelajaran 

6. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat berat suatu benda saat di udara dan 

di air. 

7. Melalui pengamatan, peserta didik dapat memahami hukum Archimedes. 



8. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum 

Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Melalui latihan, peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan 

jawaban pada soal terkait hukum Archimedes. 

 

 

G. Materi  

1. Hukum Archimedes 

Penemu hukum Archimedes adalah orang yang bernama Archimedes 

dimana selain hukum archimedes teori yang ditemukannya adalah prinsip 

hydrostatic, beliau hidup di yunani pada tahun 287 sebelum masehi, pada masa 

hidupnya beliau pernah menemukan bahwa dalam mahkota raja hieron tidak 

terkandung emas murni, karena seorang tukang emas yang tidak jujur telah 

mencampur bahan mahkota raja dengan perak, Archimedes menemukan cara 

untuk mengetahui hal tersebut tanpa merusak mahkota raja. 

saat benda dicelupkan ke dalam zat cair, sesungguhnya berat benda 

tersebut tidak berkurang. Gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tetap sama. 

Namun, zat cair mengerjakan gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya 

gravitasi sehingga berat benda seakan-akan berkurang. Besarnya gaya ke atas 

yang dikerjakan air pada benda sebanding dengan berat air yang ditumpahkan 

oleh balok. Artinya, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke 

dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat 

cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Peryataan ini dikenal sebagai hukum 

Archimedes. 

 

“Bunyi Hukum  Archimedes”. 

“Sebuah benda bila dicelupkan kedalam zat cair sebagian atau keseluruhan 

akan mendapat gaya keatas seberat zat cair yang dipindahkannya” 

 



 

 

 

Rumus Hukum Archimedes 

Gaya tekan ke atas oleh zat cair dirumuskan seperti berikut: 

 
 

 

Keterangan :   

  Fa =  Gaya keatas oleh zat cair (N) 

 ρ   = Massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

 g   = Percepatan grapitasi (m/s
2
) 

V   = Volume ( m
3
) 

 

Peristiwa yang dialami benda didalam zat cair karena adanya hukum 

Archimedes adalah : 

a. Melayang  (ρb  = ρf) 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-r81sCPTmoTc/VGrws8Jfs8I/AAAAAAAAAmQ/_dYUkGf0nN8/s1600/Rumus+Archimedes.jpg


Benda tercelup seluruhnya, karena volum benda yang tercelup (Vt) sama 

dengan volum benda total (Vb), maka syarat benda tenggelam adalah: 𝜌b= 𝜌f. 

Artinya massa jenis benda sama dengan dibandingkan massa jenis fluida.  

 

b. Mengapung  (ρb  < ρf) 

 

 

 

 

 

 

Benda tercelup sebagian, karena volum benda yang tercelup (Vt) lebih 

kecil daripada volum benda total (Vb), maka syarat benda mengapung adalah: 

𝜌b< 𝜌f. Artinya massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis 

fluida. 

c. Tenggelam  (ρb  > ρf) 

 

 

 

 

 

Benda berada di dasar tempat, karena volum benda yang tercelup (Vt) 

sama dengan volum benda total (Vb), maka syarat benda tenggelam adalah: 

𝜌b> 𝜌f. Artinya massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis 

fluida. 



E. Metode Pembelajaran  

 Metode : Quantum Learning 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-2 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

 

Kegiatan Awal 

- Guru mengucapkan salam pembuka “Assalamualiakum. Wr. 

Wb”. Pendidik mempersilakan siswa berdo’a. 

- Guru membimbing siswa untuk membuka pembelajaran dengan 

mengucapakan basmallah “Bismilahhiraohmannirrohim” 

- Pendidik mengecek kehadiran siswa. 

 

Prasyarat: 

- Apa yang kalian ketahui tentang hukum Archimedes? 

 

Motivasi: 

- Penahkah kalian mengamati kapal di laut? Mengapa kapal 

tersebut bisa mengapung? 

- Sebutkan syarat benda mengapung, melayang dan tenggelam! 

- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

5 menit 

 

2 Kegiatan inti 

 

e. Mengamati 

- Pendidik memberikan tayangan berkaitan dengan hukum 

Archimedes (Penyebab benda dapat terapung, melayang dan 

tenggelam) serta mengajak peserta didik untuk mencari 

informasi tentang peristiwa hukum Archimedes dalam 

kehidupan sehari-hari serta pembahasan materi. 

 

 

35 menit 



f. Menanya 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya berkaitan materi yang dipelajari. 

g. Mengumpulkan Data 

- Peserta didik dibentuk secara berkelompok yang terdiri dari 3-

4 orang. 

- Pendidik memberikan tugas kepada Peserta didik berupa LKS 

( Lembar Kerja Siswa) untuk dikerjakan pada masing-masing 

kelompok.  

- Peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa dengan 

bimbingan pendidik. 

h. Mengomunikasikan 

- Pendidik mempersilahkan perwakilan dari masing-masing 

kelompok maju bergantian untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dan setiap perwakilan kelompok menanggapi apa yang 

disampaikan oleh perwakilan kelompok yang maju. 

- Pendidik mengulangi atau menambahkan hasil diskusi yang 

telah di sampaikan masing-masing kelompok. 



3 Penutup  

 

- Pendidik meminta kepada peserta didik  untuk memberikan 

kesimpulan materi yang di sampaian pada pertemuan ini. 

- Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

merangkum materi yang akan di pelajari pada pertemuan yang 

akan datang yaitu tentang kapilaritas. 

- Pendidik memberikan penghargaan kepada peserta didik yang 

telah menunjukan sikap positif selama pembelajaran berlangsung 

dengan memberikan pujian serta riward . 

- Pendidik membimbing peserta didik untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan mengucapkan “Hamdalah” bersama-sama 

- Guru mengucap salam penutup “Wassalamualaikum Wr.Wb.” 

5 menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Alat   : Laptop, LCD, spidol, papan tulis, penghapus, pena 

Bahan  : kertas  

Sumber Belajar : lembar kerja siswa,  

Buku LKS Fisika untuk SMA/MA Kelas X.Jakarta : PT 

Gelora Aksara Pratama Tahun Ajaran 2017/2018 

       Gunungsari , 10 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

 

 

Kepala Madrasah  

 

 

 

Haryadi, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS PERLAKUAN 

 

Nama Sekolah   :  MA Nurul Islam Gunung Sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 1/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

C. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.3. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya.  

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.5 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.6 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

3.9 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari 

4.3 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.7  Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 

fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi   

3.9.1 Menjelaskan tegangan permukaan dan kapilaritas.  

3.9.2 Menyebutkan penerapan dari kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. 

3.9.3  Menerapkan tegangan permukaan dan kapilaritas dalam menyelesaiakan 

permasalahan. 

 

H. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat mengetahui tegangan permukaan 

pada suatu benda. 

2. Melalui pengamatan, peserta didik dapat memahami gejala kapilaritas. 



3. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis penerapan tegangan 

permukaan dan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Melalui latihan, peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan 

jawaban pada soal terkait tegangan permukaan dan kapilaritas 

 

5. Materi  

 

1. Tegangan Permukaan 

Tegangan permukaan suatu cairan berhubungan dengan garis gaya tegang yang 

dimiliki permukaan cairan tersebut. Contoh peristiwa yang membuktikan adanya 

tegangan permukaan, antara lain, peristiwa jarum, silet, penjepit kertas, atau nyamuk 

yang dapat mengapung di permukaan air; butiran-butiran embun berbentuk bola pada 

sarang laba-laba; air yang menetes cenderung berbentuk bulat-bulat dan air berbentuk 

bola di permukaan daun talas. 

 

 

Gaya tegang ini berasal dari gaya tarik kohesi (gaya tarik antara 

molekul sejenis) molekul-molekul cairan. Gambar tegangan permukaan 

diatas melukiskan gaya kohesi yang bekerja pada molekul P (di dalam 

cairan dan molekul Q (di permukaan). Molekul P mengalami gaya kohesi 

dengan molekul-molekul disekitarnya dari segala arah, sehingga molekul 

ini berada pada keseimbangan (resultan gaya nol). Namun, molekul Q tidak 

demikian. Molekul ini hanya mengalami kohesi dari partikel di bawah dan 

http://fisikazone.com/tag/tegangan-permukaan/
http://fisikazone.com/tag/tegangan-permukaan/


di sampingnya saja. Resultan gaya kohesi pada molekul ini ke arah bawah 

(tidak nol). 

Gaya-gaya resultan arah ke bawah akan membuat permukaan cairan 

sekecil-kecilnya. Akibatnya permukaan cairan menegang seperti selaput 

yang tegang. Keadaan ini dinamakan tegangan permukaan. 

Tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satuan 

panjang. Jika pada suatu permukaan sepanjang l bekerja gaya sebesar F 

yang arahnya tegak lurus pada l, dan   menyatakan tegangan permukaan, 

maka persamaannya adalah sebagai berikut. 

γ =  

Keterangan: 

F           :gaya(N) 

l            :panjang permukaan(m) 

γ           : tegangan permukaan (N/m) 

 

2. Kapilaritas 

 

Dalam fisika kapilaritas diartikan sebagai gejala naiknya zat cair melalui 

celah sempit atau pipa rambut. Celah sempit atau pipa rambut disebut sebagai 

pipa kapiler 

Kapilaritas disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan gaya kohesi antara zat 

cair dengan dinding pipa kapiler sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam 

zat cair menyebabkan permukanan zat cair menjadi tidak rata atau tidak sama. 

Pengaruh gaya adesi dan kohesi terhadap kapilaritas Zat cair akan naik ke 

dalam pipa kapiler apabila zat cair membasahi tabung yaitu ketika gaya adhesi 



zat cair lebih besar daripada gaya kohesi. Hal ini disebabkan gaya tegangan 

permukaan sepanjang dinding tabung bekerja ke arah atas. Ketinggian 

maksimum terjadi pada saat gaya tegangan permukaan setara atau sama dengan 

berat zat cair yang berada dalam pipa kapiler.Permukaan zat cair akan turun 

apabila zat cair tidak membasahi tabung yaitu pada saat gaya kohesi lebih besar 

daripada gaya adesi. Ketika permukaan zat cair naik di dalam pipa kapiler sudut 

kontak yang terbentuk kurang dari 90 ⁰ dan ketika permukaan zat cair turun di 

dalam pipa kapiler maka sudut kontak yang terbentuk lebih dari 90⁰. Sudut 

kontak merupakan sudut yang terbentuk oleh lengkungan. Kohesi merupakan 

gaya tarik menarik antara molekul-molekul dalam zat sejenis. Adesi merupakan 

gaya tarik menarik antara molekul-molekul zat yang tidak sejenis. 

 

Contoh kapilaritas dalam kehidpuan sehari-hari 

a. Menetesnya air pada ujung kain ataupun ujung kertas. 

b. Naiknya minyak tanah melalui sumbu pada kompor minyak tanah 

c. Naiknya minyak pada sumbu lampu minyak. 

d. Meresapnya air melalui dinding.  

e. Naiknya air dan zat hara melalui akar pada tumbuhan hijau  

f. Menyebarnya tinta di atas permukaan kertas  

g. Air yang menggenag dapat diserap oleh kain pel maupun spons 

 

Persamaan Kapilaritas :  

 =
2 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜃

𝜌 𝑔 𝑟
 

Keterangan: 

h = kenaikan atau penurunan zat cair (m) 

𝜃 = sudut 



𝜌 = massa jenis zat cair (kg/m3) 

𝛾 = tegangan permukaan (N/m) 

r = jari-jari (m) 

 

 

E. Metode Pembelajaran  

 Metode : Quantum Learning 

L. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-3 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 

No 

Kegiatan Awal 

- Guru mengucapkan salam pembuka “Assalamualiakum. Wr. 

Wb”. Pendidik mempersilakan siswa berdo’a. 

- Guru membimbing siswa untuk membuka pembelajaran dengan 

mengucapakan basmallah “Bismilahhiraohmannirrohim” 

- Pendidik mengecek kehadiran siswa. 

Prasyarat: 

- Apakah yang dimaksud dengan tegangan permukaan dan 

kapilaritas? 

 

Motivasi: 

- Mengapa nyamuk yang menempel diatas air tidak tenggelam? 

- Apa yang menyebabkan naiknya minyak tanah dalam kompor ? 

- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran 

10 menit 

 

2 Kegiatan inti 

i. Mengamati 

- Melalui demonstrasi, pendidik menjelaskan berkaitan dengan 

tegangan permukaan dan kapilaritas, serta mengajak peserta 

didik untuk mencari informasi tentang peristiwa tegangan 

permukaan dan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. 

 

75 menit 



j. Menanya 

 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya berkaitan materi. 

k. Mengumpulkan Data 

 

- Peserta didik dibentuk secara berkelompok yang terdiri dari 

3-4 orang. 

- Pendidik memberikan tugas kepada Peserta didik berupa LKS 

( Lembar Kerja Siswa) untuk dikerjakan pada masing-masing 

kelompok.  

- Peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa dengan 

bimbingan pendidik. 

l. Mengomunikasikan 

 

- Pendidik mempersilahkan perwakilan dari masing-masing 

kelompok maju bergantian untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dan setiap perwakilan kelompok menanggapi apa 

yang disampaikan oleh perwakilan kelompok yang maju. 

- Pendidik mengulangi atau menambahkan hasil diskusi yang 

telah di sampaikan masing-masing kelompok. 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

3 Penutup  

- Pendidik meminta kepada peserta didik  untuk memberikan 

kesimpulan materi yang di sampaian pada pertemuan ini. 

- Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

merangkum materi yang akan di pelajari pada pertemuan yang 

akan datang yaitu tentang viskositas 

- Pendidik memberikan penghargaan kepada peserta didik yang 

telah menunjukan sikap positif selama pembelajaran berlangsung 

dengan memberikan pujian serta riward . 

5 menit 



- Pendidik membimbing peserta didik untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan mengucapkan “Hamdalah” bersama-sama 

- Guru mengucap salam penutup “Wassalamualaikum Wr.Wb.” 

 

 

M.Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

N. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Alat   : Spidol, papan tulis, penghapus, pena. 

Bahan  : kertas  

Sumber Belajar : lembar kerja siswa,  

Buku LKS Fisika untuk SMA/MA Kelas X.Jakarta : PT 

Gelora Aksara Pratama Tahun Ajaran 2017/2017 

       Gunungsari , 13 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

 

 

Kepala Madrasah  

 

 

 

Haryadi,S.Pd 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS PERLAKUAN 

 

Nama Sekolah   :  MA Nurul Islam Gunung Sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 1/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :  1 x 45 menit 

 

D. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.4. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya.  

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.7 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.8 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

3.10 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari 

4.4 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.7  Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 

fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.10.1 Menjelaskan viskositas 

3.7.2 Menjelaskankan hubungan suhu dengan viskositas 

3.7.3 Menerapkan persamaan hukum Stokes dalam menyelesaiakan permasalahan. 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat mengetahui hubungan suhu dengan 

viskositas. 

2. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Stokes. 



3. Melalui latihan, peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan 

jawaban pada soal terkait Viskositas. 

 

J. Materi  

1. Viskositas 

 

Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya 

gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu 

fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di 

dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. 

Sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas.  

Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang 

disebut koefisien viskositas (η). Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah Ns/m
2
 

atau pascal sekon (Pa s). Ketika kita berbicara viskositas kita berbicara tentang fluida 

sejati. Fluida ideal tidak mempunyai koefisien viskositas. 

Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan v dalam suatu fluida kental yang 

koefisien viskositasnya  η, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida 

sebesar Fs = k η v, dengan k adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris 

benda. Berdasarkan perhitungan laboratorium, pada tahun 1845, Sir George Stokes 

menunjukkan bahwa untuk benda yang bentuk geometrisnya berupa bola nilai k = 6 π 

r. Bila nilai k dimasukkan ke dalam persamaan, maka diperoleh persamaan seperti 

berikut. 

Fs = 6 π η r v 

Persamaan di atas selanjutnya dikenal sebagai hukum Stokes. 

Keterangan: 

http://fisikazone.com/tag/kekentalan/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/


Fs          : gaya gesekan stokes (N) 

η        : koefisien viskositas fluida (Pa s) 

r            : jari-jari bola (m) 

v           : kelajuan bola (m/s) 

Perhatikan sebuah bola yang jatuh dalam fluida pada gambar dibawah. Gaya-gaya 

yang bekerja pada bola adalah gaya berat w, gaya apung Fa, dan gaya lambat akibat 

viskositas atau gaya stokes Fs. Ketika dijatuhkan, bola bergerak dipercepat. Namun, 

ketika kecepatannya bertambah, gaya stokes juga bertambah. Akibatnya, pada suatu 

saat bola mencapai keadaan seimbang sehingga bergerak dengan kecepatan konstan 

yang disebut kecepatan terminal. 

 

Gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dalam fluida Pada kecepatan 

terminal, resultan yang bekerja pada bola sama dengan nol. Misalnya sumbu vertikal 

ke atas sebagai sumbu positif, maka pada saat kecepatan terminal tercapai berlaku 

berlaku persamaan berikut. 

http://fisikazone.com/tag/viskositas-fluida/
http://fisikazone.com/tag/akibat-viskositas/
http://fisikazone.com/tag/akibat-viskositas/
http://fisikazone.com/tag/akibat-viskositas/
http://fisikazone.com/viskositas/viskositas/


 

Untuk benda berbentuk bola seperti pada gambar diatas, maka persamaannya menjadi 

seperti berikut. 

 

Keterangan: 

vT   : kecepatan terminal (m/s) 

η  : koefisien viskositas fluida (Pa s) 

R    : jari-jari bola (m) 

g     : percepatan gravitasi (m/s2) 

ρb   : massa jenis bola (kg/m3) 

ρf    : massa jenis fluida (kg/m3) 

Tingkat kekentalan dari fluida yang dapat diukur dengan  hukum stokes. 

 

η  = 
𝟐

𝟗
 
𝒓𝟐𝒈

𝒗
 (𝝆𝒃 −  𝝆𝒇) 

Keterangan :    

http://fisikazone.com/tag/viskositas-fluida/
http://fisikazone.com/viskositas/rumus-viskositas/
http://fisikazone.com/viskositas/rumus-viskositas-fluida/


η  = Koefisien viskositas (Ns/m
2
) 

r   = Jari – jari bola (m) 

g  = Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

v  = Kecepatan maksimun bola (m/s) 

ρb = Massa Jenis bola ( kg/m
3
) 

ρf  = Massa jenis fluida (kg/m
3
) 

Fs  = Gaya gesekan stokes (N) 

Hukum Stokes “bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang 

diam maka terhadap bola itu akan bekerja gaya geser dalam bentuk gaya 

gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut”. 

 

E. Metode Pembelajaran  

 Metode : Quantum Learning 

O. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-4 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Awal 

- Guru mengucapkan salam pembuka “Assalamualiakum. Wr. 

Wb”. Pendidik mempersilakan siswa berdo’a. 

- Guru membimbing siswa untuk membuka pembelajaran dengan 

mengucapakan basmallah “Bismilahhiraohmannirrohim” 

- Pendidik mengecek kehadiran siswa. 

Prasyarat: 

- Apakah yang dimaksud dengan viskositas? 

 

Motivasi: 

- Pendidik menanyakan lebih mudah menghidupkan mesin motor 

pada saat musim dingin atau musim panas? Mengapa demikian? 

 

- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran 

5 menit 

 

2 Kegiatan inti 35 menit 



m. Mengamati 

- Melalui demonstrasi, pendidik menjelaskan berkaitan dengan 

viskositas, serta mengajak peserta didik untuk mencari 

informasi tentang peristiwa viskositas dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

n. Menanya 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya berkaitan materi. 

 

o. Mengumpulkan Data 

- Peserta didik dibentuk secara berkelompok yang terdiri dari 

3-4 orang. 

- Pendidik memberikan tugas kepada Peserta didik berupa LKS 

( Lembar Kerja Siswa) untuk dikerjakan pada masing-masing 

kelompok.  

- Peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa dengan 

bimbingan pendidik. 

p. Mengomunikasikan 

- Pendidik mempersilahkan perwakilan dari masing-masing 

kelompok maju bergantian untuk mempresentasikan hasil 

diskusi dan setiap perwakilan kelompok menanggapi apa 

yang disampaikan oleh perwakilan kelompok yang maju. 

- Pendidik mengulangi atau menambahkan hasil diskusi yang 

telah di sampaikan masing-masing kelompok. 

 

 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 



3 Penutup  

- Pendidik meminta kepada peserta didik  untuk memberikan 

kesimpulan materi yang di sampaian pada pertemuan ini. 

- Pendidik memberi tahu bahwa dalam pertemuan berikutnya akan 

ada postest . 

- Pendidik memberikan penghargaan kepada peserta didik yang 

telah menunjukan sikap positif selama pembelajaran 

berlangsung dengan memberikan pujian serta riward . 

- Pendidik membimbing peserta didik untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan mengucapkan “Hamdalah” bersama-sama 

- Guru mengucap salam penutup “Wassalamualaikum Wr.Wb.” 

5 menit 

 

 

 

 

 

P. Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

Q. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Alat   : Spidol, papan tulis, penghapus, pena 

Bahan  : kertas  

Sumber Belajar : lembar kerja siswa,  

Buku LKS Fisika untuk SMA/MA Kelas X .Jakarta : PT 

Gelora Aksara Pratama Tahun Ajaran 2017/2018 

 

 



       Gunungsari ,17 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

 

 

Kepala Madrasah  

 

 

 

Haryadi, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 
 

Nama Sekolah   :  MA Nurul Islam Gunung Sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 2/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

E. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.5. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya.  

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.9 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.10 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

3.11 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari 

4.5 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.8 Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 

fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.11.1 Menjelaskan konsep tekanan.  

3.11.2 Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. 

3.11.3 Menjelaskan hukum Pascal  

3.11.4  Menerapkan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam 

menyelesaiakan permasalahan. 

 

K. Tujuan Pembelajaran 

10. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat mengetahui tekanan yang dikerjakan 

pada suatu benda. 



11. Melalui pengamatan, peserta didik dapat memahami tekanan hidrostatis. 

12. Melalui pengamatan, peserta didik dapat memahami hukum Pascal. 

13. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Pascal 

dalam kehidupan sehari-hari. 

14. Melalui latihan, peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan 

jawaban pada soal terkait tekanan hidrostatis dan hukum Pascal 

 

L. Materi  

2. Tekanan Hidrostatis 

Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi dibawah permukaan 

air (fluida statis). Tekanan tersebut disebabkan oleh gaya berat air terhadap 

benda. Gaya tersebut bergantung pada kedalaman dimana benda tersebut 

berada. Semakin dalam benda tersebut dari permukaan air, semakin besar pula 

gaya berat air terhadap benda itu. 

 

Sifat tekanan hidrostatis adalah : 

4. Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanannya semakin 

besar. 

5. Pada kedalaman yang sama, tekanannya juga sama. 

6. Tekanan zat cair ke segala arah sama besar. 

 

Persamaan Tekanan hidrostatis : 



 

 

Tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh jarak titik dari permukaanya . 

Pa = P0 + ρ g h.     Keterangan :  

Pa = Tekanan zat cair (N/m
2
)      

Po = Tekanan Udara (N/m
2
) 

ρ  =  Massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

g  = Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

h  = Jarak titik kepermukaan air (m) 

Besarnya tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah zat 

cair. Hal ini dinyatakan dalam hukum hidrostatis yang berbunyi “ tekanan 

hidrostatis di setiap titik pada bidang datar di dalam zat cair sejenis yang berada 

dalam kesetimbangan adalah sama. Alat yang digunakan untuk mengamati 

tekanan hidrostatis disebut hartl. 

 

2.  Hukum Pascal 

       Bunyi hukum Pascal “ Tekanan yang diadakan dari luar kepada zat 

cair yang ada didalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu 

kesegala arah dengan sama rata”. 

 



Jika suatu fluida yang dilengkapi dengan sebuah penghisap yang dapat 

bergerak maka tekanan di suatu titik tertentu tidak hanya ditentukan oleh berat 

fluida di atas permukaan air tetapi juga oleh gaya yang dikerahkan oleh 

penghisap. Berikut ini adalah gambar fluida yang dilengkapi oleh dua 

penghisap dengan luas penampang berbeda. Penghisap pertama memiliki luas 

penampang yang kecil (diameter kecil) dan penghisap yang kedua memiliki 

luas penampang yang besar (diameter besar). 

 

 

 

                             Gambar 1 Contoh Penerapan Hukum Paswcal 



 

    Gambar 2 Prinsip Kerja Hukum Pascal 

Apabila pengisap 1 ditekan dengan gaya F1, maka zat cair menekan ke atas 

dengan gaya pA1. Tekanan ini akan diteruskan ke penghisap 2 yang besarnya pA2. 

Karena tekanannya sama ke segala arah, maka didapatkan persamaan : 

 

Tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan di bawah ini. 

                            P =F/A 

sehingga persamaan hukum Pascal bisa ditulis sebagai berikut. 

                            P1 = P2 

 

 

Keterangan : 

F1 = gaya yang terdapat pada torak pertama (N) 

F2  = gaya yang terdapat pada torak kedua (N) 

A1 = luas penampang pada torak pertama (m
2
) 

 

https://faikotunnikmah.files.wordpress.com/2015/06/ikoh.jpg


A2 = luas penampang pada torak pertama (m
2
) 

P   = tekanan (N/m) 

) 

 

E. Metode Pembelajaran  

 Model : pembelajaran langsung 

R. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Awal 

- Pendidik memberi salam. 

- Pendidik mempersilakan siswa berdo’a. 

- Pendidik mengecek kehadiran siswa. 

Prasyarat: 

- Apakah yang dimaksud dengan tekanan? 

Motivasi: 

Pendidik menanyakan apakah kalian pernah melihat seorang 

montir mengganti ban mobil? Bagaimana montir mengangkat 

mobil yang berat ini? 

- Apa yang dirasakan ketika kita sedang menyelam di laut? 

- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

q. Mengamati 

- Melalui demonstrasi, pendidik menjelaskan berkaitan 

dengan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal, serta 

mengajak peserta didik untuk mencari informasi tentang 

peristiwa tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam 

kehidupan sehari-hari. 

75 menit 



r. Menanya 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya berkaitan materi. 

s. Mengumpulkan Data 

- Pendidik memberikan soal yang ada di LKS untuk 

dikerjakan dengan bimbingan pendidik. 

t. Mengomunikasikan 

- Pendidik mengonfirmasikan tugas yang telah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

3 Penutup  

- Pendidik memberi tugas untuk pertemuan selanjutnya berupa 

PR 

- Pendidik menganjurkan kepada setiap peserta didik agar 

membaca materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

- Pendidik menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada peserta didik. 

5 menit 

 

S. Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

T. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Alat   : Spidol, papan tulis, penghapus, pena 

Sumber Belajar : Buku LKS Fisika untuk SMA/MA Kelas X.Jakarta : PT 

Gelora Aksara Pratama Tahun Ajaran 2017/2018 

       Gunungsari ,7 Maret 2017 

Mengetahui, 



Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

Kepala Madrasah  

 

 

Haryadi, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah   :  MA Nurul Islam Gunung Sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 2/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :  1 x 45 menit 

 

F. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.6. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya.  

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.11 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.12 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

3.12 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari 

4.6 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.7 Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 

fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 

 

C. Indikator  

3.12.1 Menjelaskan hukum Archimedes 

3.12.2 Mendeskripsikan beberapa penerapan hukum Archimedes 

3.7.3 Menerapkan hukum Archimedes dalam menyelesaiakan permasalahan. 

 

M. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengetahui berat suatu benda saat di udara dan di air. 

2. Peserta didik dapat memahami hukum Archimedes. 

3. Peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam 

kehidupan sehari-hari. 



4. Peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan jawaban pada soal 

terkait hukum Archimedes. 

N. Materi  

2. 1. Hukum Archimedes 

Penemu hukum Archimedes adalah orang yang bernama Archimedes 

dimana selain hukum archimedes teori yang ditemukannya adalah prinsip 

hydrostatic, beliau hidup di yunani pada tahun 287 sebelum masehi, pada masa 

hidupnya beliau pernah menemukan bahwa dalam mahkota raja hieron tidak 

terkandung emas murni, karena seorang tukang emas yang tidak jujur telah 

mencampur bahan mahkota raja dengan perak, Archimedes menemukan cara 

untuk mengetahui hal tersebut tanpa merusak mahkota raja. 

saat benda dicelupkan ke dalam zat cair, sesungguhnya berat benda 

tersebut tidak berkurang. Gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tetap sama. 

Namun, zat cair mengerjakan gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya 

gravitasi sehingga berat benda seakan-akan berkurang. Besarnya gaya ke atas 

yang dikerjakan air pada benda sebanding dengan berat air yang ditumpahkan 

oleh balok. Artinya, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke 

dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat 

cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Peryataan ini dikenal sebagai hukum 

Archimedes. 

 

“Bunyi Hukum  Archimedes”. 

“Sebuah benda bila dicelupkan kedalam zat cair sebagian atau keseluruhan 

akan mendapat gaya keatas seberat zat cair yang dipindahkannya” 

Rumus Hukum Archimedes 

Gaya tekan ke atas oleh zat cair dirumuskan seperti berikut: 



 
 

Keterangan :   

  Fa =  Gaya keatas oleh zat cair (N) 

 ρ   = Massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

 g   = Percepatan grapitasi (m/s
2
) 

V   = Volume ( m
3
) 

 

Peristiwa yang dialami benda didalam zat cair karena adanya hukum 

Archimedes adalah : 

d. Melayang  (ρb  = ρf) 

 

 

 

 

 

 

Benda tercelup seluruhnya, karena volum benda yang tercelup (Vt) sama 

dengan volum benda total (Vb), maka syarat benda tenggelam adalah: 𝜌b= 𝜌f. 

Artinya massa jenis benda sama dengan dibandingkan massa jenis fluida.  

 

e. Mengapung  (ρb  < ρf) 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-r81sCPTmoTc/VGrws8Jfs8I/AAAAAAAAAmQ/_dYUkGf0nN8/s1600/Rumus+Archimedes.jpg


 

 

Benda tercelup sebagian, karena volum benda yang tercelup (Vt) lebih 

kecil daripada volum benda total (Vb), maka syarat benda mengapung adalah: 

𝜌b< 𝜌f. Artinya massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis 

fluida. 

f. Tenggelam  (ρb  > ρf) 

 

 

 

 

 

Benda berada di dasar tempat, karena volum benda yang tercelup (Vt) 

sama dengan volum benda total (Vb), maka syarat benda tenggelam adalah: 

𝜌b> 𝜌f. Artinya massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis 

fluida. 

 

E. Metode Pembelajaran  

 Model : pembelajaran langsung 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-2 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Awal 

- Pendidik memberi salam. 

- Pendidik mempersilakan siswa berdo’a. 

- Pendidik mengecek kehadiran siswa. 

Prasyarat: 

- Apa yang kalian ketahui tentang hukum Archimedes? 

Motivasi: 

- Penahkah kalian mengamati kapal di laut? Mengapa kapal 

tersebut bisa mengapung? 

- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

2 Kegiatan Inti 

u. Mengamati 

- Melalui demonstrasi, pendidik menjelaskan berkaitan 

dengan hukum Archimedes, serta mengajak peserta didik 

35 menit 



untuk mencari informasi tentang peristiwa hukum 

Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. 

v. Menanya 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya berkaitan materi. 

w. Mengumpulkan Data 

- Pendidik memberikan soal yang ada di LKS untuk 

dikerjakan dengan bimbingan pendidik 

x. Mengomunikasikan 

- Pendidik mengonfirmasikan tugas yang telah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

3 Penutup  

- Pendidik memberi tugas berupa PR 

- Pendidik menganjurkan kepada setiap peserta didik agar 

membaca materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

- Pendidik menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada peserta didik. 

5 menit 

 

V. Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

W. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Alat   : Spidol, papan tulis, penghapus, pena 

Sumber Belajar : Buku LKS Fisika untuk SMA/MA Kelas X.Jakarta : PT 

Gelora Aksara Pratama Tahun Ajaran 2017/2018 

       Gunungsari ,11 Maret  2017 

Mengetahui, 



Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

 

 

Kepala Madrasah  

 

 

 

Haryadi, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah   :  MA Nurul Islam Gunung Sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 2/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

G. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.7. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya.  

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.13 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.14 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

3.13 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari 

4.7 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.7 Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 

fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

3.13.1 Menjelaskan tegangan permukaan dan kapilaritas.  

3.13.2 Menyebutkan penerapan dari kapilaritas  

3.7.3 Menerapkan tegangan permukaan dan kapilaritas dalam menyelesaiakan 

permasalahan. 

 

O. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengetahui tegangan permukaan pada suatu benda. 

2. Peserta didik dapat memahami gejala kapilaritas. 



3. Peserta didik dapat menganalisis penerapan tegangan permukaan dan 

kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan jawaban pada soal 

terkait tegangan permukaan dan kapilaritas 

 

P. Materi  

3. 1 Tegangan Permukaan 

Tegangan permukaan suatu cairan berhubungan dengan garis gaya tegang yang dimiliki 

permukaan cairan tersebut. Contoh peristiwa yang membuktikan adanya tegangan 

permukaan, antara lain, peristiwa jarum, silet, penjepit kertas, atau nyamuk yang dapat 

mengapung di permukaan air; butiran-butiran embun berbentuk bola pada sarang laba-

laba; air yang menetes cenderung berbentuk bulat-bulat dan air berbentuk bola di 

permukaan daun talas. 

 

 

Gaya tegang ini berasal dari gaya tarik kohesi (gaya tarik antara 

molekul sejenis) molekul-molekul cairan. Gambar tegangan permukaan 

diatas melukiskan gaya kohesi yang bekerja pada molekul P (di dalam 

cairan dan molekul Q (di permukaan). Molekul P mengalami gaya kohesi 

dengan molekul-molekul disekitarnya dari segala arah, sehingga molekul 

ini berada pada keseimbangan (resultan gaya nol). Namun, molekul Q tidak 

demikian. Molekul ini hanya mengalami kohesi dari partikel di bawah dan 

http://fisikazone.com/tag/tegangan-permukaan/
http://fisikazone.com/tag/tegangan-permukaan/
http://fisikazone.com/tag/tegangan-permukaan/
http://fisikazone.com/tag/tegangan-permukaan/


di sampingnya saja. Resultan gaya kohesi pada molekul ini ke arah bawah 

(tidak nol). 

Gaya-gaya resultan arah ke bawah akan membuat permukaan cairan 

sekecil-kecilnya. Akibatnya permukaan cairan menegang seperti selaput 

yang tegang. Keadaan ini dinamakan tegangan permukaan. 

Tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satuan 

panjang. Jika pada suatu permukaan sepanjang l bekerja gaya sebesar F 

yang arahnya tegak lurus pada l, dan   menyatakan tegangan permukaan, 

maka persamaannya adalah sebagai berikut. 

γ =  

Keterangan: 

F           :gaya(N) 

l            :panjang permukaan(m) 

γ           : tegangan permukaan (N/m) 

 

4. Kapilaritas 

 

Dalam fisika kapilaritas diartikan sebagai gejala naiknya zat cair melalui 

celah sempit atau pipa rambut. Celah sempit atau pipa rambut disebut sebagai 

pipa kapiler 

Kapilaritas disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan gaya kohesi antara zat 

cair dengan dinding pipa kapiler sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam 

zat cair menyebabkan permukanan zat cair menjadi tidak rata atau tidak sama. 

Pengaruh gaya adesi dan kohesi terhadap kapilaritas Zat cair akan naik ke 

dalam pipa kapiler apabila zat cair membasahi tabung yaitu ketika gaya adhesi 



zat cair lebih besar daripada gaya kohesi. Hal ini disebabkan gaya tegangan 

permukaan sepanjang dinding tabung bekerja ke arah atas. Ketinggian 

maksimum terjadi pada saat gaya tegangan permukaan setara atau sama dengan 

berat zat cair yang berada dalam pipa kapiler.Permukaan zat cair akan turun 

apabila zat cair tidak membasahi tabung yaitu pada saat gaya kohesi lebih besar 

daripada gaya adesi. Ketika permukaan zat cair naik di dalam pipa kapiler sudut 

kontak yang terbentuk kurang dari 90 ⁰ dan ketika permukaan zat cair turun di 

dalam pipa kapiler maka sudut kontak yang terbentuk lebih dari 90⁰. Sudut 

kontak merupakan sudut yang terbentuk oleh lengkungan. Kohesi merupakan 

gaya tarik menarik antara molekul-molekul dalam zat sejenis. Adesi merupakan 

gaya tarik menarik antara molekul-molekul zat yang tidak sejenis. 

 

Contoh kapilaritas dalam kehidpuan sehari-hari 

a. Menetesnya air pada ujung kain ataupun ujung kertas. 

b. Naiknya minyak tanah melalui sumbu pada kompor minyak tanah 

c. Naiknya minyak pada sumbu lampu minyak. 

d. Meresapnya air melalui dinding.  

e. Naiknya air dan zat hara melalui akar pada tumbuhan hijau  

f. Menyebarnya tinta di atas permukaan kertas  

g. Air yang menggenag dapat diserap oleh kain pel maupun spons 

 

Persamaan Kapilaritas :  

 =
2 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝜃

𝜌 𝑔 𝑟
 

Keterangan: 

h = kenaikan atau penurunan zat cair (m) 

𝜃 = sudut 



𝜌 = massa jenis zat cair (kg/m3) 

𝛾 = tegangan permukaan (N/m) 

r = jari-jari (m) 

 

E. Metode Pembelajaran  

 Model : pembelajaran langsung 

 

 

 

 

X. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-3 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Awal 

- Pendidik memberi salam. 

- Pendidik mempersilakan siswa berdo’a. 

- Pendidik mengecek kehadiran siswa. 

Prasyarat: 

- Apakah yang dimaksud dengan tegangan permukaan dan 

kapilaritas? 

Motivasi: 

- Mengapa nyamuk yang menempel diatas air tidak tenggelam? 

- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Melalui demonstrasi, pendidik menjelaskan berkaitan 

dengan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal, serta 

75 menit 



mengajak peserta didik untuk mencari informasi tentang 

peristiwa tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Menanya 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya berkaitan materi. 

c. Mengumpulkan Data 

- Pendidik memberikan soal yang ada di LKS untuk 

dikerjakan dengan bimbingan pendidik. 

d. Mengomunikasikan 

- Pendidik mengonfirmasikan tugas yang telah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

3 Penutup 

- Pendidik memberi tugas berupa PR 

- Pendidik menganjurkan kepada setiap peserta didik agar 

membaca materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

- Pendidik menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada peserta didik. 

5 menit 

 

Y. Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

Z. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Alat   : Spidol, papan tulis, penghapus, pena 

Sumber Belajar : LKS Kharisma Fisika SMA kelas X semester 2 2017 

 

       Gunungsari ,14 Maret 2017 



Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

Kepala Madrasah  

 

 

 

Haryadi, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah   :  MA Nurul Islam Gunung Sari 

Mata Pelajaran :  Fisika 

Kelas/Semester :  X IPA 2/2 (Dua) 

Alokasi Waktu :  1 x 45 menit 

 

H. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



B. Kompetensi Dasar  

1.8. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya.  

1.2  Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor dan optik 

2.15 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi 

2.16 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

3.14 Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari 

4.8 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan 

dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah 

4.9 Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat 

fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.14.1 Menjelaskan viskositas 

3.14.2 Menjelaskankan hubungan suhu dengan viskositas 

3.7.3 Menerapkan persamaan hukum Stokes dalam menyelesaiakan permasalahan. 

 

Q. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengetahui hubungan suhu dengan viskositas. 

2. Peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Stokes. 

3. Peserta didik dapat mengevaluasi dengan memberikan jawaban pada soal 

terkait Viskositas. 



 

 

R. Materi  

S. Viskositas 

 

Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya 

gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu 

fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di 

dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. 

Sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas.  

Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang 

disebut koefisien viskositas (η). Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah Ns/m
2
 

atau pascal sekon (Pa s). Ketika kita berbicara viskositas kita berbicara tentang fluida 

sejati. Fluida ideal tidak mempunyai koefisien viskositas. 

Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan v dalam suatu fluida kental yang 

koefisien viskositasnya  η, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida 

sebesar Fs = k η v, dengan k adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris 

benda. Berdasarkan perhitungan laboratorium, pada tahun 1845, Sir George Stokes 

menunjukkan bahwa untuk benda yang bentuk geometrisnya berupa bola nilai k = 6 π 

r. Bila nilai k dimasukkan ke dalam persamaan, maka diperoleh persamaan seperti 

berikut. 

Fs = 6 π η r v 

Persamaan di atas selanjutnya dikenal sebagai hukum Stokes. 

Keterangan: 

http://fisikazone.com/tag/kekentalan/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/
http://fisikazone.com/tag/viskositas/


Fs          : gaya gesekan stokes (N) 

η        : koefisien viskositas fluida (Pa s) 

r            : jari-jari bola (m) 

v           : kelajuan bola (m/s) 

Perhatikan sebuah bola yang jatuh dalam fluida pada gambar dibawah. Gaya-gaya 

yang bekerja pada bola adalah gaya berat w, gaya apung Fa, dan gaya lambat akibat 

viskositas atau gaya stokes Fs. Ketika dijatuhkan, bola bergerak dipercepat. Namun, 

ketika kecepatannya bertambah, gaya stokes juga bertambah. Akibatnya, pada suatu 

saat bola mencapai keadaan seimbang sehingga bergerak dengan kecepatan konstan 

yang disebut kecepatan terminal. 

 

Gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dalam fluida Pada kecepatan 

terminal, resultan yang bekerja pada bola sama dengan nol. Misalnya sumbu vertikal 

ke atas sebagai sumbu positif, maka pada saat kecepatan terminal tercapai berlaku 

berlaku persamaan berikut. 

http://fisikazone.com/tag/viskositas-fluida/
http://fisikazone.com/tag/akibat-viskositas/
http://fisikazone.com/tag/akibat-viskositas/
http://fisikazone.com/tag/akibat-viskositas/
http://fisikazone.com/viskositas/viskositas/


 

Untuk benda berbentuk bola seperti pada gambar diatas, maka persamaannya menjadi 

seperti berikut. 

 

Keterangan: 

vT   : kecepatan terminal (m/s) 

η  : koefisien viskositas fluida (Pa s) 

R    : jari-jari bola (m) 

g     : percepatan gravitasi (m/s2) 

ρb   : massa jenis bola (kg/m3) 

ρf    : massa jenis fluida (kg/m3) 

Tingkat kekentalan dari fluida yang dapat diukur dengan  hukum stokes. 

 

η  = 
𝟐

𝟗
 
𝒓𝟐𝒈

𝒗
 (𝝆𝒃 −  𝝆𝒇) 

Keterangan :    

http://fisikazone.com/tag/viskositas-fluida/
http://fisikazone.com/viskositas/rumus-viskositas/
http://fisikazone.com/viskositas/rumus-viskositas-fluida/


η  = Koefisien viskositas (Ns/m
2
) 

r   = Jari – jari bola (m) 

g  = Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

v  = Kecepatan maksimun bola (m/s) 

ρb = Massa Jenis bola ( kg/m
3
) 

ρf  = Massa jenis fluida (kg/m
3
) 

Fs  = Gaya gesekan stokes (N) 

Hukum Stokes “bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang 

diam maka terhadap bola itu akan bekerja gaya geser dalam bentuk gaya 

gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut”. 

 

E. Metode Pembelajaran  

 Model : pembelajaran langsung 

 

AA. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-4 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 Kegiatan Awal 

- Pendidik memberi salam. 

- Pendidik mempersilakan siswa berdo’a. 

- Pendidik mengecek kehadiran siswa. 

Prasyarat: 

- Apakah yang dimaksud dengan viskositas? 

Motivasi: 

- Apa yang dirasakan ketika kita sedang menghidupkan mesin di 

musim dingin? Sukar atau mudah? 

- Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu 

2 Kegiatan Inti  



a. Mengamati 

- Melalui demonstrasi, pendidik menjelaskan berkaitan 

dengan viskositas, serta mengajak peserta didik untuk 

mencari informasi tentang viskositas dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Menanya 

- Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya berkaitan materi. 

c. Mengumpulkan Data 

- Pendidik memberikan soal yang ada di LKS untuk 

dikerjakan dengan bimbingan pendidik. 

 

d. Mengomunikasikan 

- Pendidik mengonfirmasikan tugas yang telah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

3 Penutup 

- Pendidik memberitahukan bahwa pertemuan besok akan 

diadakan posttest\ 

- Pendidik menganjurkan kepada setiap peserta didik agar 

memahami materi yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

- Pendidik menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada peserta didik. 

5 menit 

 

BB. Penilaian Hasil Belajar 

Tekhnik  : tertulis 

Bentuk Instrumen : tes  

Instrumen  : tes essay 

CC. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 



Alat   : Spidol, papan tulis, penghapus, pena 

Sumber Belajar : LKS Kharisma Fisika SMA kelas X semester 2 2017 

       Gunungsari ,18 Maret 2017 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Fisika    Mahasiswa Peneliti 

 

 

Tukimun, S.Pd      Trimo Saputra 

        1311090003 

 

Kepala Madrasah  

 

 

Haryadi, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 32 

Dokumentasi Kelas Eksperimen 

 

Keadaan Peserta Didik Ketika Memulai Pembelajaran 

 



 

Pembagian Kelompok 



 



Siswa mempresentasikan hasil diskusi  

 

 

 

Peserta didik mengerjakan soal pretes dan postest 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 33 

Dokumentasi Kelas Kontrol 

 

Proses PembelajaranBerlangsung 



 

DiskusiKelompok 

 



 

Tanya Jawab 



 

PostestKelasKontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 39 

VISI, MISI DAN TUJUAN MADRASAH 

 

I. IDENTITAS MADRASAH  

a.  Nama Madrasah :  MA. Nurul Islam Gunungsari  

b.  Status   :  Swasta 

b. Alamat Madrasah :  Jalan Masjid Al-Ikhlas Gunungsari 

     Telepon   :  

      Fax        :  

c. NSM   :  131218060010 

d. NPSN   :  10816869 / 10816369 

 

II. VISI , MISI DAN TUJUAN MADRASAH 

A. Visi :   

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) BANJAR NEGARA  

 “ ISLAMI, TERAMPIL DAN BERKUALITAS”                 

B. Misi : 

1. Menyelenggarakan suasana pendidikan yang agamis 

2. Mengoptimalkan pendidikan ketrampilan 

3. Optimalisasi  proses pembelajaran. 

4. Meningkatkan pemberdayaan sarana dan prasarana 

5. Mengembangkan kreativitas dan kompetisi   disegala bidang 



6. Melaksanakan menegemen berbasis madrasah  

7. Menjadikan madrasah  Santun, Edukatif, Higien, Agamis, Trampil dan indah 

8. Meningkatkan peran serta masyarakat 

 

C. Tujuan : 

1. Mampu mengamalkan ajaran Islam di masyarakat 

2. Peningkatan hasil pembelajaran 

3. Terwujudnya pendidikan madrasah berbasis ketrampilan  

4. Mampu bersaing bagi lulusan di perguruan Tinggi 

5. Terwujudnya madrasah yang bersih, indah dan nyaman 

6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

7. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap madrasah 

III. Sasaran Program: 

Kepala Madrasah dan Para Guru serta dengan persetujuan Komite Madrasah 

menetapkan sasaran program,  baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. Sasaran program dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan 

misi madrasah.  

 

 

Sasaran Program Madrasah 

SASARAN 

PROGRAM 2 

TAHUN 

 ( 2008 / 2010 ) 

(Program Jangka 

Pendek) 

SASARAN PROGRAM 

4 TAHUN  

( 2009 / 2013 ) 

(Program Jangka 

Menengah) 

SASARAN PROGRAM 8 

TAHUN 

( 2009 / 2018 ) 

(Program Jangka 

Panjang) 

1. Kehadiran Peserta 

didik, Guru dan 

1. Kehadiran Peserta 

didik, Guru dan 

1. Kehadiran Peserta didik, 

Guru dan Karyawan 



Karyawan lebih dari 

80%. 

Karyawan lebih dari 

90%. 

lebih dari 98 %. 

2. Target pencapaian 

rata-rata Nilai Ujian 

Akhir  5,50. 

2. Target pencapaian 

rata-rata NUAN 

lulusan 6,0. 

2. Target pencapaian rata-

rata NUAN lulusan 7,0. 

3. 0,5 % lulusan dapat 

diterima di PTN, 

baik melalui jalur 

PMDK maupun 

UMPTN. 

3. 10 % lulusan dapat 

diterima di PTN baik 

melalui jalur PMDK 

maupun UMPTN. 

3. 15 % lulusan dapat 

diterima di PTN baik 

melalui jalur PMDK 

maupun UMPTN. 

4. 60% peserta didik 

dapat membaca Al-

Qur’an dengan baik 

dan benar. 

4. 85% peserta didik 

dapat membaca Al-

Qur’an dengan baik 

dan benar. 

4. 100% peserta didik dapat 

membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar. 

5. Memiliki ekstra 

kurikuler unggulan  

(Paskib & Olah 

Raga Volly Ball ) 

5. Extra kurikuler 

unggulan dapat 

menjuarai tingkat 

Kabupaten 

5. Ekstrakurikuler unggulan 

dapat meraih prestasi 

tinggkat Propinsi 

6. 0,5 % peserta didik 

dapat aktif 

berbahasa Inggris, 

bhs Arab. 

6. 15  % peserta didik 

dapat aktif berbahasa 

Inggris, bhs Arab. 

6. 25  % peserta didik dapat 

aktif berbahasa Inggris, 

bhs Arab. 

7. 40 % peserta didik 

dapat 

mengoperasikan 

mengoperasikan 

program Ms Word 

dan Ms Excel 

7. 57 % peserta didik 

dapat mengoperasikan 

2 program komputer  

(Microsoft Word , 

Excel, Power point 

dan Internet). 

7. 75 % peserta didik dapat 

mengoperasikan 2 

program komputer  

(Microsoft Word, Excel, 

Power point dan Internet) 

 

Sasaran program tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan strategi 

pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah sebagai 

berikut: 

1. mengadakan pembinaan terhadap peserta didik, guru dan karyawan secara 

berkelanjutan; 

2. mengadakan jam tambahan pada  pelajaran tertentu; 

3. mengadakan Tadarusan menjelang pelajaran dimulai,  Tadabur Alam, 

peringatan hari besar Islam, dan membentuk kelompok-kelompok pengajian 

peserta didik; 



4. membentuk kelompok gemar Bahasa Inggris; 

5. membentuk kelompok belajar; 

6. pengadaan buku penunjang; 

7. pengadaan komputer; 

8. mengintensifkan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua; 

9. pelaporan kepada orang secara berkala; 

 

2.   KEADAAN DAN POTENSI MADRASAH 

A.  Lingkungan Madrasah 

MA. Nurul Islam Gunungsari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus   

terletak di areal penduduk di lintas tengah jalur Sumatra, yang letaknya sangat 

strategis, bukan saja karena dekat dengan Jalan Lintas Kabupaten tapi juga  dekat 

dengan pusat Ibukota Kabupaten. 

B.   Keadaan Madrasah 

1.     Sarana dan Prasarana. 

a.  Tanah dan Halaman 

Tanah madrasah sepenuhnya milik negara.  Luas areal seluruhnya 10.000 

m
2
. Sekitar madrasah dikelilingi oleh pagar sepanjang 400 m

2
. 

         Keadaan Tanah Madrasah MA. Nurul Islam Gunungsari 

Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus   

Status : Milik Negara 

Luas Tanah : 10.000 M
 2
 

Luas Bangunan  : 192 M
 2
 

Pagar :           M
2
 



Jln Menuju 

Lokasi 

:    150 M
2 

 

b.   Gedung Madrasah 

Bangunan madrasah pada umumnya dalam kondisi baik. Jumlah ruang 

kelas untuk menunjang kegiatan belajar memadai. 

  Keadaan Gedung  MA. Nurul Islam Gunungsari Kecamatan 

Ulubelu Kabupaten Tanggamus   

Luas Bangunan :   192 m2 

Ruang Kepala Madrasah :    ADA 

Ruang TU :    ADA 

Ruang Guru :    ADA 

Ruang Kelas :   8  

Ruang Lab. IPA :    ADA 

Ruang Perpustakaan :    ADA 

Ruang Multi Media :    BELUM ADA 

Ruang Komputer :    BELUM ADA 

Ruang AULA :     ADA 

Musholla :    ADA 

Ruang Osis :    ADA 

Ruang Olahraga :    ADA 

Post Penjaga  :    BELUM ADA 



Ruang Multi :    BELUM ADA 

Ruang Lab Bahasa :    BELUM ADA 

Rumah Penjaga/Kantin  :    ADA 

 

2. Keadaan Personil Madrasah  

Jumlah seluruh personil madrasah ada 25 orang, terdiri atas guru 23 orang dan 2 

Orang Karyawan. 

a. Keadaan Tenaga Pendidik dan kependidikan 

N

O 
NAMA JABATAN 

GOL   

RUAN

G 

PEND 
STAT

US 

1 
Haryadi, S.Pd 

Kepala  Madrasah 

Guru Matematiak 

 S.1 GTY 

2 Joko Susilo, S.Pd 

Wakabag 

Kurikulum 

Guru Bahasa 

Indonesia 

 

S.1 GTY 

3 Kristiono, S.Pd 

Wakabag 

Kesiswaan 

Guru Pertanian 

Guru Ekonomi 

 S.1 GTY 

4 
Kurniawan 

Bendahara 

Madrasah 

 S.1 GTY 

5 Irfan Suharto,S.Pd Guru BP  S.1 GTY 

6 Nurhidayat, S.Pd Guru Sejarah  S.1 GTY 



Indonesia 

7 Wahyudi, S.Pd Guru PKn  S.1 GTY 

8 Maryoto,S.Pd Guru Qur’an hadits   S.1 GTY 

9 Chandra Nurdeni, S.Pd Guru Kimia  S.1 GTY 

10 
Astolani, S.Pd. 

Guru Bimbingan 

Ibadah 

 S.1 GTY 

11 Lusiana, S.Pd Guru Bhs Inggris  S.1 GTY 

12 Tulus, S.Pd.I Guru Sosiologi  S.1 GTY 

13 Ayu Kusumaningtyas Guru Sejarah  S.1 GTY 

14 Sri Lestari, S.Pd Guru Geografi  S.1 GTY 

15 Pelin Nuriska, S.Pd.I Akidah Akhlak  S.1 GTY 

16 Prihatanti, S.Pd. Guru Biologi  S.1 GTY 

17 Tukimun,S.Pd Guru Fisika  S.1 GTY 

18 Septian Dewantoro, S.Pd. Guru Penjas  S.1 GTY 

19 Heni Yanti,S.Pd Guru Seni Budaya  S.1 GTY 

20 M. Samsudin, S.Pd. Guru SKI  S.1 GTY 

21 Ahmad Mudhakir, S.Pd. Guru Fiqih  S.1 GTY 

22 Kurniawan Guru Pengemb. diri  S.1 GTY 

23 Srini Lestari,A.Md Pembimbing Seni  S.1 GTY 

24 
Lia Widayanti 

TU  MA Pegawa

i 

25 

Boiman 

Penjaga Sekolah  SMP Pegawa

i 



 

Dari data tersebut seluruh tenaga pendidik dan kependidikan adalah tenaga 

honorer.  

b.  Keadaan Peserta Didik  

1.   Jumlah peserta didik  

Jumlah peserta didik  pada tahun pelajaran 2015/2016 seluruhnya berjumlah  

88 orang. Persebaran jumlah peserta didik antar kelas merata. Peserta didik di 

kelas X sebanyak 1 rombongan belajar. Peserta didik pada program IPS Kelas 

XI dan XII hanya satu rombongan belajar.  

Jumlah Peserta Didik Tahun 2016/ 2017 

Kelas Jumlah Jumlah 
Laki-laki Wanita 

X 32 50 72 

XI-IPA 15 20 35 

XI-IPS  40 35 75 

XII-IPS Dan IPA 30 50 80 

 

2.   Keadaan Tidak Naik Kelas dan Putus Madrasah /Droup Out 

Peserta didik yang putus madrasah (Droup-Out) ternyata disebabkan karena 

faktor ekonomi dan jarak dengan sekolah terlalu jauh.  

Tidak Naik Kelas dan Putus Madrasah  



Tahun 
Kelas Jumlah Tidak Naik 

Putus 

Madrasah/DO Pelajaran 

2006 / 2007 X 

XI 

XII 

21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2007 / 2008 X 

XI 

XII 

21 

35 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

2008 / 2009 X 

XI 

XII 

27 

35 

21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2010 / 2011 X 

XI 

XII 

36 

35 

21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 / 2012 X 

XI 

XII 

38 

36 

35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2012 / 2013 X 

XI 

XII 

35 

38 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2013 / 2014 X 

XI 

80 

75 

- 

- 

- 

- 



XII 38 - - 

2015 / 2016 X 

XI 

XII 

50 

80 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2016 / 2017 X 

XI 

XII 

82 

75 

80 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

 

    

c.   Orang Tua Peserta Didik 

Wilayah Kabupaten Tanggamus  secara geografis adalah daerah pertanian 

dan            perkebunan, oleh karenannya sebagian besar juga orang tua 

siswa adalah petani. 

 

Keadaan Orang tua Peserta didik 

No Pekerjaan Jumlah Prosentase 

1 PNS 1 1,17 % 

2 Pegawai  Swasta 2 2,35 % 

3 Tani 51 60 % 

4 Buruh 23 27,05 % 



5 Pedagang 8 9,41 % 

 

Keadaan orang tua peserta didik sebagai PNS 1 ,17 %, Pegawai Swasta 2,35 

%, Tani 60 %, Buruh 27,05 % dan sebagai pedagang 9,41 %. 

C.   Kerja Sama Madrasah 

1.  Kerja sama dengan Orang Tua 

Kerja sama dengan orang tua peserta didik dilaksanakan melalui Komite 

Madrasah.  Ada lima peran orang tua dalam pengembangan madrasah, yaitu 

sebagai: 

a. donatur dalam menunjang kegiatan dan sarana madrasah, namun belum 

berjalan optimal  mengingat kondisi ekonominya;  

b. mitra madrasah dalam pembinaan pendidikan; 

c. mitra dalam membimbing kegiatan peserta didik; 

d. mitra dialog dalam peningkatan kualitas pendidikan; dan 

e. sumber belajar. 

 2.  Kerja sama dengan Alumni. 

Kerja sama antara madrasah dengan alumni belum dapat digali secara 

maksimal mengingat keberadaan alumni yang tersebar di kabupaten 

Tanggamus , sementara komunikasi belum berjalan dengan  lancar karena 

keadaan geografi yang tidak memungkinkan. 

3.   Prestasi yang pernah diraih/dicapai. 

 1)   Bidang Akademis  :   - 

2) Bidang Non akademis :    

  Juara I.Lomba Qosidah  Tingkat Kabupaten 



  Juara Lomba Kegiatan Pramuka Penegak Tingkat Propinsi 

KEADAAN MADRASAH SAAT  INI 

A. Keadaan Madrasah Bulan  : Januari 2017 
1. Nama Madrasah  : Madrasah Aliyah Nurul Islam 

Gunungsari 

2. Alamat      : Jln. Masjid Al-Ikhlas Pekon 

Gunungsari 

3. Kecamatan     : Ulubelu  

4. Kabupaten     : Tanggamus  

5. Status Gedung     : Milik Negara 

6. No Dan Tgl Pendirian    : 16 Juni 2006 

7. No Sk Pendirian    : D/Kw/MA/Tgm/0021/2009 

8. Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 131.21.80.60.010 

9. NPSN     : 10816869 

10. Jenjang / Akreditasi    : Terakreditasi B 

11. Banyaknya Gedung/ Lokal   : 8 Lokal  

12. Waktu Belajar     : Pagi  

13. Jumlah Jam Mengajar    : 168 Jam 

14.  Email/     : magunungsariubl@gmail.com 

15.  Nomor Tlp.     :   

 

B. Keadaan Kelas dan Murid Serta Mutasi Siswa  

No. Kelas  AWAL BULAN  MUTASI  AKHIR BULAN  KET  

L  P  JML L P  JML L  P  JML 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 XII 30 50 80 - - - 30 50 80  

2 XI 40 35 75 - - - 40 35 75  

3 X 32 50 72 - - - 32 50 72  

 Jumlah  102 135 237 - - - 102 135 237  

 

C. Absensi Guru dan Pegawai  

No. JUMLAH Absen Guru Absen Pegawai Absen KET 

mailto:magunungsariubl@gmail.com


Guru Pegawai S I A JML S I A JML S I A JML 

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

1 23 2 - - - - - - - - - - - -  

                

                

 

Gunungsari, 31 Januari 2017 

Kepala MA Nurul Islam 

Gunungsari  

Kecamatan Ulubelu 

 

 

 

HARYADI, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Keadaan Madrasah Bulan  : Juli  2015  

1. Nama Madrasah  : Madrasah Aliyah Nurul Islam 

Gunungsari 

2. Alamat      : Jln. Masjid Al-Ikhlas Pekon 

Gunungsari 

3. Kecamatan     : Ulubelu  

4. Kabupaten     : Tanggamus  

5. Status Gedung     : Milik Negara 

6. No Dan Tgl Pendirian    : 16 Juni 2006 

7. No Sk Pendirian    : D/Kw/MA/Tgm/0021/2009 

8. Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 131.21.80.60.010 

9. NPSN     : 10816869 

10. Jenjang / Akreditasi    : Terakreditasi B 

11. Banyaknya Gedung/ Lokal   : 8 Lokal  

12. Waktu Belajar     : Pagi  

13. Jumlah Jam Mengajar    : 168 Jam 

14.  Email/     : magunungsariubl@gmail.com 

15.  Nomor Tlp.     :  

  

 

 

D. Keadaan Kelas dan Murid Serta Mutasi Siswa  

No. Kelas  AWAL BULAN  MUTASI  AKHIR BULAN  KET  

L  P  JML L P  JML L  P  JML 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 XII 30 50 80 - - - 30 50 80  

2 XI 40 35 75 - - - 40 35 75  

3 X 32 50 82 - - - 32 50 82  

 Jumlah  102 135 237 - - - 102 135 237  

 

E. Absensi Guru dan Pegawai  

mailto:magunungsariubl@gmail.com


No. 
JUMLAH Absen Guru Absen Pegawai Absen 

KET 
Guru Pegawai S I A JML S I A JML S I A JML 

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

1 23 2 - - - - - - - - - - - -  

                

                

 

Gunungsari, 17 Maret 2017 

Kepala MA Nurul Islam 

Gunungsari  

Kecamatan Ulubelu 

 

 

 

HARYADI, S.Pd 

 

 


