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ABSTRAK
PENGEMBANGAN ALAT PERAGA FISIKA SEDERHANA BERUPA
TERMOSKOP DAN KIPAS ANGIN UNTUK PEMBELAJARAN
MATERI TERMODINAMIKA

Fitri Anggi Marscella

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara mengembangkan alat
peraga fisika sederhana dan untuk mengetahui kelayakan alat peraga fisika sederhana
untuk pembelajaran materi termodinamika.
Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan menggunakan metode
research and development (R&D) tetapi penelitian ini hanya sampai pada tahap
menghasilkan produk akhir,1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain
Produk,4) Validasi desain, 5) Revisi desain, 6) Uji coba produk, 7) Revisi produk.
Hasil penelitian yang telah dilakukan di tiga sekolah yaitu di SMA Negeri 1
Sidomulyo mendapatkan persentase kelayakan 83,925% dengan kategori “Sangat
Baik”, selanjutnya di SMA Negeri 1 Candipuro mendapatkan persentase kelayakan
82,7% dengan kategori “Sangat Baik” dan di SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo
mendapatkan persentase kelayakan 83,3% dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan
untuk angket pendidik di tiga sekolah mendapatkan persentase kelayakan 93%
dengan kategori “Sangat Baik”

Kata Kunci : Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Alat Peraga.
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MOTTO

Artinya :
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan
shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak
ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (AlBaqarah : 277)1

1

Al-Qur‟an Digital, Surat Al-Baqarah ayat 177
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu
Pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari bahasa inggris “Science”.
Kata “science” sendiri berasal dari kata dalam Bahasa Latin “Scientia” yang
berarti saya tahu. “Science” terdiri dari Social Science (ilmu pengetahuan
sosial) dan natural science sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) saja, walaupun pengertian ini kurang pas dan
bertentangan dengan etimologi.2
IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada dipermukaan
bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati
indera maupun yang tidak dapat diamati dengan indera. IPA atau ilmu
kealaman adalah ilu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda
mati yang diamati.3
Sains terbagi atas beberapa cabang ilmu, diantaranya adalah fisika.
Fisika banyak diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti alat
elektronik, kendaraan dan sebagainya. Fisika merupakan salah satu pilar
2
3

Trianto, “Model Pembelajaran Terpadu”, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012 hal 136
Ibid, hal 136

1

utama ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan pemahaman
mengenai fenomena alam, yang mempelajari benda-benda di alam, gejalagejala, kejadian-kejadian alam, serta

interaksi dari benda-benda di alam

tersebut. Fisika juga merupakan sekumpulan fakta, konsep, hukum/prinsip,
persamaan dan teori yang harus dipelajari dan dipahami.4
Mempelajari materi fisika membutuhkan pemahaman konsep yang
kuat dan membutuhkan alat praktikum sebagai sarana pendukung dalam
proses belajar mengajar. Materi yang dipelajari dalam fisika SMA adalah
dinamika rotasi, fluida statis dan dinamis, teori kinetik gas, termodinamika
dan materi lainnya. Materi-materi tersebut berhubungan erat dengan apa yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di sekitar kita yang bisa
dijadikan sebagai alat praktikum untuk mempermudah memahami tentang
ilmu fisika. Dalam mata pelajaran fisika tidak hanya konsep- konsep teori saja
yang dipelajari dan diketahui namun bisa dipraktekkan, untuk mendukung
praktek tersebut membutuhkan alat praktikum.5
Fungsi dan tujuan mata pelajaran fisika adalah mengembangkan
kemampuan berfikir analitis induktif dan deduktif dengan menggunakan

4

Jumiati, “Pembuatan Alat Praktikum Termoskop Guna Menjelaskan Radiasi KalorBerbasis
Terknologi Murah dan Sederhana”, Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Pasir Pengaraian, hal 2
5
Ibid, hal 2

2

konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan
menyelesaikan masalah baik secara kualitatif dan kuantitatif.6
Pelajaran fisika masih terkesan sulit untuk dipahami karena memiliki
konsep yang abstrak dan tidak mudah dihubungkan dengan kejadian seharihari dalam kehidupan manusia. Pelajaran fisika harus didesain sedemikian
rupa melalui media pembelajaran agar peserta didik dapat lebih tertarik dalam
mempelajari fisika.7
Dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik memerlukan sesuatu
yang memungkinkan dia berkomunikasi secara baik dengan guru, teman,
maupun dengan lingkungannya. Kebutuhan akan bimbingan, bantuan, dan
perhatian guru yang berbeda untuk setiap individu siswa. Untuk menciptakan
suasana yang menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar
peserta didik, mereka memerlukan pengorganisasian belajar yang baik.8
Seperti menggunakan media, tidak terpaku kepada guru.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan
suatu alat peraga sederhana fisika sebagai media pembelajaran. Penting untuk
melakukan penelitian pengembangan berbentuk R&D (research and

6

Frans Tonaogy. et.al, “Pengembangan Media Pembelajaran Pada Materi Hukum
Archimedes Untuk Meingkatkan Kemampuan Analisis Siswa” , Jurnal Jurusan Fisika FMIPA,
Universitas Negeri Jakarta, hal130
7
Ibid, hal 130
8
Syaiful Bahri Djamharah dan Aswan Zain, “Strategi Belajar Mengajar”, Rineka Cipta,
Jakarta, 2010, hal 33
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development) untuk mengembangkan alat peraga guna menunjang proses
pembelajaran. Calon guru hendaknya bisa menciptakan situasi yang menarik
dan memotivasi peserta didik untuk lebih semangat dan tertarik dalam
pembelajaran menggunakan alat-alat yang menarik agar peserta didik dapat
memahami teori yang disampaikan. Upaya menarik minat peserta didik dan
untuk meningkatkan siswa memahami pelajaran, seorang guru hendaknya
dapat berpikir lebih kreatif misalnya membuat alat peraga sederhana dari
barang yang sederhana namun besar manfaatnya.
Penggunaan alat peraga sudah diterapkan di sekolah-sekolah, tetapi
alatnya terbatas, tetapi guru tidak

menerapkan alat peraga sepenuhnya

dikelas. Dasar proses belajar adalah pengalaman dan proses belajar yang
efektif serta permanen diperoleh dari pengalaman yang bersifat konkret dan
langsung. Pengalaman langsung dapat diperoleh ketika peserta didik
menggunakan atau secara langsung berhadapan dengan alat peraga.
Hal tersebut dapat terealisasi, maka diperlukan alat atau bahan yang
dapat menanamkan konsep fisika peserta didik seperti sebuah alat peraga.
Sebagian besar sekolah memiliki lab yang menunjang tetapi tidak digunakan
sebaik-baiknya. Berarti secara otomatis sebagian besar sekolah memiliki
sebuah alat yang menunjang kegiatan percobaan-percobaan fisika tetapi alat
yang dipergunakan masih terbatas. Peserta didik akan menempatkan konsepkonsep dalam sistem memori jangka panjang dan dapat menggunakanya

4

untuk perfikir dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti pemecahan masalah
dan berfikir kreatif. Proses pembelajaran ini akan berhasil, perlu sesuatu yang
menarik dan mudah di mengerti oleh peserta didik. Hendaknya sebagai calon
pendidik bisa menciptakan situasi yang menarik dan memotivasi peserta didik
untuk lebih semangat dan tertarik dalam pembelajaran.
Segala sesuatu yang masih bersifat abstrak, kemudian dikonkretkan
dengan menggunakan alat agar dapat dijangkau dengan pikiran yang
sederhana dan dapat dilihat, dipandang, dan dirasakan.9
Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengembangkan alat peraga
sederhana yang terbuat dari bahan-bahan yang terjangkau. Pengembangan alat
peraga sederhana ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan
pemahaman konsep pada peserta didik.
Pengembangan alat peraga yang akan dikembangkan adalah pada
pelajaran Fisika SMA kelas XI pada materi termodinamika. Pada bab ini alat
yang digunakan adalah termoskop dan kipas angin sederhana.
Berdasarkan hasil angket yang kami bagikan hampir 80% peserta
didik merasa nyaman dan mudah memahami konsep menggunakan alat
peraga.

Selain itu alat peraga diharapkan

menarik perhatian

dan

membangkitkan minat serta motivasi dalam belajar. Pemakaian alat peraga

9

Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 9

5

akan sangat mempengaruhi keefektifan proses pembelajaran yang diberikan
oleh guru. Penerapan atau penggunaan alat peraga sederhana ini sangat
diperlukan untuk mematangkan konsep khususnya pada pembelajaran fisika.
Unsur metode dan alat juga merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari
unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mengantarkan
bahan pengajaran agar sampai kepada tujuannya.
Hasil dari pengembangan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi
sekolah-sekolah yang belum menggunakan alat peraga, dapat menambah
media seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, dapat
membuat peserta didik lebih mudah menyerap materi yang disampaikan guru
dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Semoga penelitian ini dapat
dilanjutkan dan dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya.
Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk
mengembangkan media pembelajaran dengan judul “PENGEMBANGAN
ALAT PERAGA FISIKA SEDERHANA BERUPA TERMOSKOP DAN
KIPAS

ANGIN

UNTUK

PEMBELAJARAN

MATERI

TERMODINAMIKA ” dengan sajian yang lebih menarik khususnya untuk
kalangan peserta didik Sekolah Menengah Atas.
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B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang diatas antara lain:
1. Masih banyaknya guru yang menggunakan metode ceramah dalam proses
pembelajaran.
2. Kurangnya inovasi dan kreatifitas guru untuk mengembangkan alat peraga
pembelajaran
3. Pembelajaran fisika menggunakan alat peraga tidak berjalan dengan baik
dikarenakan alat yang disediakan terbatas.
4. Beberapa guru masih banyak yang belum menggunakan alat peraga dalam
pembelajaran dikarenakan tidak mau membuat tuntunan praktikumnya.
5. Pada proses pembelajaran peserta didik mengalami kesulitan, sebagian
besar peserta didik paham apabila belajar menggunakan alat peraga.

C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini penulis batasi
antara lain:
1. Pengembangan alat peraga fisika sederhana dibatasi pada pokok bahasan
termodinamika.
2. Alat peraga yang dikembangkan berupa termoskop dan kipas angin
sederhana.

7

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka antara
lain:
1. Bagaimana mengembangkan alat peraga fisika sederhana berupa
termoskop dan kipas angin sederhana pada pokok bahasan Termodinamika
agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran?
2. Bagaimana kelayakan alat peraga sederhana berupa termoskop dan kipas
angin sederhana sebagai media pembelajaran?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui cara mengembangkan alat peraga fisika sederhana
untuk pembelajaran materi termodinamika.
2. Untuk mengetahui kelayakan alat peraga fisika sederhana untuk
pembelajaran materi termodinamika.
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F. Manfaat Penelitian.
Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:
1.

Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia
pendidikan khususnya ilmu pendidikan fisika, dapat menjelaskan fenomenafenomena fisika serta pemahaman konsep fisika.

2. Manfaat Praktis
a) Bagi peserta didik
Sebagai alat peraga untuk mempermudah proses pembelajaran.
b) Bagi guru
Alat peraga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar.
c) Bagi peneliti
Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam membuat alat
peraga termoskop dan kipas angin sederhana yang tepat pada saat
kegiatan belajar mengajar.
d) Bagi sekolah, dengan adanya alat termoskop dan kipas angin sederhana
ini sebagai alat peraga pembelajaran dapat menambah kualitas
pembelajaran di sekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media
Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara
harafiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa
Arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim
kepada penerima pesan. Gerlach & Ely mengatakan bahwa media
apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau
kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu
memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian
ini, guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara
lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar
cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis
untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual
atau verbal.10
Media adalah sebagai sumber belajar, maka secara luas media
dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang

10

Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran”, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 3
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memungkinkan

anak

didik

memperoleh

pengetahuan

dan

keterampilan.11
Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai
arti yang cukup prnting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan
bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media
sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada
anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat
mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau
kalimat tertentu.

Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan

dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah
mencerna bahan daripada tanpa bantuan media.12

b. Jenis-jenis media pembelajaran
Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Mulai
yang paling kecil sederhana dan murah hingga media yang canggih
dan mahal harganya. Ada media yang dapat dibuat oleh guru
sendiri, ada media yang diproduksi pabrik. Ada media yang sudah
tersedia di lingkungan yang 5 langsung dapat kita manfaatkan, ada

11

Syaiful Bahri Djamharah dan Aswan Zain, “Strategi Belajar Mengajar “, Rineka Cipta, Jakarta,
2010, hal 120
12
Ibid, hal 120
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pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan
pembelajaran.13
c. Prinsip media pembelajaran
Media pengajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan
atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar-mengajar. Oleh
karena itu harus diperhatikan prinsip-prinsip penggunaanya antara
lain:
1) Penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai
bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya
sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang
digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan
sewaktu-waktu.
2) Media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber
belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah
yang dihadapi dalam proses belajar-mengajar.
3) Guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari
suatu media pengajaran yang digunakan.
4) Guru

seharusnya

memperhitungkan

untung

ruginya

pemanfaatan suatu media pengajaran.

13

Seftia haryani, “Pembuatan Alat Peraga Sederhana Termoskop Guna Penerapannya Pada
Perpindahan Kalor Secara Radiasi”, Jurusan fisika, Universitas Bengulu, 2014, hal 4-5
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5) Penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara
sistematis bukan sembarang mengunakannya.
6) Jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari
macam media, maka guru dapat memanfaatkan multi media
yang menguntungkan dan memperlancar proses belajarmengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar.14

d. Manfaat media pembelajaran
Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar
sebagai berikut :
1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan
informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses
dan hasil belajar.
2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan
perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar,
interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan
kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan
kemampuan dan minatnya.
3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang
dan waktu.

14

ibid, hal 5-6
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4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman
kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka,
serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru,
masyarakat, dan lingkungannya misalnya melalui karya wisata.
Kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang15.

2. Alat Peraga
a. Pengertian Alat Peraga
Alat Peraga adalah media alat bantu pembelajaran, dan segala
macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran.
Alat peraga disini pengertian bahwa segala sesuatu yang masih bersifat
abstrak, kemudian dikonkretkan dengan menggunakan alat agar dapat
dijangkau dengan pikiran yang sederhana dan dapat dilihat, dipandang,
dan dirasakan. Dengan demikian, alat peraga lebih khusus dari media
dan

teknologi

pembelajaran

karena

berfungsi

hanya

untuk

memperagakan materi pelajaran yang bersifat abstrak.16
Alat peraga IPA mempunyai peranan yang sangat penting
dalam pembelajaran, yaitu untuk menjelaskan konsep, sehingga siswa
memperoleh kemudahan dalam memahami hal-hal yang dikemukakan

15
16

Ibid, hal 6-7
Azhar Arsyad, Op. cit, hal 9

14

guru, memantapkan penguasaan materi yang ada hubungannya dengan
bahan yang dipelajari, dan mengembangkan keterampilan.17
Jadi kesimpulannya alat peraga ialah alat-alat yang digunakan
guru yang berfungsi membantu guru dalam proses mengajarnya dan
membantu peserta didik dalam proses belajarnya.

b. Hakikat Alat Peraga dalam Fisika
Seperti kita ketahui alat peraga fisika adalah sebuah alat dengan
perpaduan ilmu sains dan fisika dengan sebuah alat sebagai alat
pendukung kegiatan sains fisika. Alat peraga ini memiliki fungsi
sebagai alat pendukung kegiatan sains fisika dan uji coba fisika. Semua
alat peraga memiliki fungsi yang berbeda-beda berdasarkan kegunaan
dan juga model yang dimiliki alat peraga itu sendiri sangat jelas alat
peraga ini sangat membantu kegiatan sains dan memberikan manfaat
dalam kelancaran kegiatan sains. Penggunaan alat peraga fisika ini
jelas sangat membantu proses belajar sains fisika, selain mempermudah
proses pembelajaran, alat peraga ini juga sangat mendukung kegiatan
pemahaman sains fisika dengan praktikum dan data yang nyata yang

17

Totok Suprayitno, “Pembuatan Alat Peraga Fisika Untuk SMA”, Direktorat Pembinaan SMA,
Bandung, 2011, hal 1
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dihasilkan dari suatu penguji cobaan atau kegiatan sains fisika
tersebut18.

c. Pengembangan Alat Peraga Sederhana
Dasar proses belajar adalah pengalaman dan proses belajar
yang efektif serta permanen diperoleh dari pengalaman yang bersifat
konkret dan langsung. Namun pengalaman yang demikian tidak selalu
dapat diberikan kepada siswa, harus dirancang sedemikian rupa untuk
dapat

memilih

pengganti

pengalaman

tadi

dengan

media

pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah penyajian proses
pembelajaran dengan menggunakan alat peraga19.
Pengembangan alat peraga sederhana adalah kegiatan untuk
mendapatkan alat peraga sederhana berdasarkan teori Pengembangan
alat peraga dalam pembelajaran fisika. yang sudah memiliki alat alat
yang dibutuhkan tetap perlu melakukan pengembangan alat peraga
untuk pembelajaran fisika yaitu mempersiapkan alat alat yang
mencakup kegiatan kegiatan memilih, mengidentifikasi, melakukan
pengesetan dan penyetelan, merawat, dan menguji coba alat yang

18
19

Jurnal jurusan pendidikan fisika fpmipa upi, “online” (diakses 2 Maret 2017 )
Ibid
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dibutuhkan serta mengembangkan instruksi praktikum. Yang akan
digunakan dalam pembelajaran fisika yang akan dilakukan20.
d. Pengertian Termoskop dan Kipas Angin Sederhana
1). Termoskop Sederhana
Alat praktikum termoskop adalah alat yang digunakan untuk
mengetahui adanya radiasi kalor atau energi pancaran kalor dan
termoskop dapat dipakai untuk menyelidiki sifat pancaran dari
permukaan zat. Termoskop terdiri atas dua bola lampu hitam dan putih
yang dihubungkan dengan pipa U, pipa U ini berisi alkohol.21
2). Kipas Angin Sederhana
Kipas angin sederhana adalah mesin yang berfungsi untuk
mendinginkan suatu zat sehingga suhunya lebih rendah daripada suhu
lingkungan. Komponen utama mesin pendingin adalah kompresor,
kondensor, alat ekspansi, evaporator dan refrigeran. Namun berbeda
dengan pendingin sederhana yang dimaksud pada penelitian ini. Alat
ini terbuat dari bahan sederhana yang ada disekitar siswa. Media
pendingin dapat berupa es basah, es kering, air dingin, es ditambah
garam, air laut yang didinginkan dengan es, air laut yang didinginkan

20

Ibid
Jumiati, “Pembuatan alat praktikum termoskop Guna menjelaskan radiasi kalor berbasis
Teknologi murah dan sederhana SMA”, Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Pasir pengaraian, 2016
hal 3
21
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secara mekanis dan udara dingin. Dalam pembuatan pendingin
sederhana ini media pendingin yang digunakan berupa es batu22.
Alat peraga dari bahan sederhana atau bahan bekas selain
murah ternyata juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
Pendingin sederhana ini selain diharapkan dapat membuat siswa lebih
paham

mengenai

perpindahan

panas,

juga

diharapkan

dapat

menyajikan contoh nyata konsep fisika yang dapat menghasilkan suatu
alat pengembangan teknologi tanpa listrik. Ada beberapa keuntungan
menggunakan alat ini diantaranya adalah: harganya murah, bahan
mudah diperoleh dan dapat meningkatkan kreativitas guru serta
peserta didik23.
e. Cara Membuat Alat Peraga Fisika Sederhana
1). Termoskop Sederhana
a) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti:

22

Yunita Putri Kusrinangnirum, Pendingin sederhana sebagai alat peraga untuk memahami
perpindahan panas SMA , Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Semarang, 2015, hal 1
23
ibid, hal 2
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Alat dan
No

Alat dan
Gambar

No

bahan
1

2

Gambar
bahan

buah

9

Isolasi hitam

10

Plastisin/lilin

bohlam yang
sudah
dibersihkan
fitingnya
2

Papan

mainan

3

Alkohol

11

Paku

4

Pewarna

12

Palu

13

Paku Klem

Merah

5

Selang bening

19

6

Piloks

14

Kabel

7

Bohlam utuh

15

Kardus

8

Pitingan

16

Bor

b) Cara membuat alat peraga termoskop sederhana
(1) Merangkai papan ukuran 22x16 cm dan papan ukuran 22x8
cm diatas dan dibawah
(2) Paku bagian atas dan bagian bawah papan
(3) Setelah dipaku, bor bagian atas papan, bor bagian sisi
kanan dan sisi kiri
(4) Setelah itu bohlam yang sudah dibersihkan fitingnya di
piloks dengan warna hitam.
(5) Memasang selang dipapan yang sudah dibor dengan
membentuk huruf U, lalu keratkan dengan paku klem.
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(6) Mengisi selang dengan alcohol yang sudah diberi pewarna
merah.
(7) Memasang kedua bohlam lampu diatas selang tersebut.
(8) Memastikan lubang tertutup rapat dengan menggunakan
plastisin dan isolasi.
(9) Memasang lampu dengan pitingan lalu kaitkan dengan
kabel.
(10)

Memasang lampu dipermukaan dalam kardus, beserta

kabel seperti digantung.
(11)

Membungkus kardus agar terlihat lebih menarik

(12)

Setelah

itu,

cara

kerja

alat

ini

yaitu

dengan

menghidupkan lampu.
(13)

Selang beberapa menit kemudian alkohol pada selang

U dibawah bohlam hitam terdorong kebawah dan alkohol
dibawah bohlam bening naik keatas.
(14)

Itu berarti alat dapat bekerja dan digunakan.
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2). Kipas Angin Sederhana
a). Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti :

No

Nama Alatdan Bahan

1

Steroform

2

Penggaris

3

Cutter

4

Kipas

5

Tripleks Putih

6

Es Batu

7

Termometer

22

Gambar

8

Lem kayu

b) Cara pembuatannya
(1) Memotong tripleks dan sterofom menggunakan
cutter dengan ukuran yang sama lalu rekatkan
menggunakan lem kayu (bagian bawah)

(2) Untuk bagian samping kanan dan kiri ukurannya
sama
(3)Untuk bagian depan tempelkan 2 buah kipas
pendingin
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(4) Untuk bagian belakang dibuat lubang angin persegi
panjang

(5) Untuk bagian atas dibuat pegangan agar bisa dibuka

(6) Cara kerja alat ini dengan memasukkan beberapa es
batu lalu menyalurkan kabel di Laptop atau langsung ke
saluran listrik.
(7) Alat akan bekerja dengan mengeluarkan udara dingin
lewat lubang angin.
(8) Setelah itu kita menghitung suhu sebelum dan sesudah
dimasukkan es batu.
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B. Materi Termodinamika
Termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang
membahas tentang suhu, kalor dan besaran lain yang berkaitan. Dalam
termodinamika dikenal dua istilah yang sangat berkaitan, yaitu sistem dan
lingkungan. Sisterm merupakan sekumpulan benda yang diteliti sedangkan
lingkungan merupakan semua yang ada disekitar benda.24
Gambar disamping menggambarkan
suatu gas yang berada didalam tabung
yang dilengkapi dengan sebuah piston.
Sekaraang kita tinjau gas dibawah piston
yang kita sebut sistem. Dalam
termodinamika, sistem didefinisikan sebagai segala sesuatu atau kumpulan
benda yang ditinjau dan diperhatikan. Sementara segala sesuatu diluar
disebut lingkungan. Jadi dari gambar tersebut piston dan dinding tabung
berfungsi memisahkan sistem dengan lingkungan.25
Ketika tabung dipanaskan sedangkan tekanan udara dijaga tetap, gas
akan memuai dan mendorong piston. Ini berarti gas melakukan usaha untuk
memindahkan piston.26

24

76

Supardianningsih, et.al, “Fisika Kelas XI Semester 2”, PT Intan Pariwara, Klaten, 2015, hal

25

Abdul Haris Humaidi, et.al. “Fisika SMA/MA Kelas XI”, PT Pustaka Intan Madani,
Yogyakarta, 2006, hal 271
26
Ibid, hal 271
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1. Hubungan Usaha dan Tekanan
Usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas.27 Dalam
keadaan normal, piston akan diam pada ketinggian h1. Ketika suhu gas di
dalam tabung bertambah tinggi, gas akan memuai. Jika tekanan udara luar
tetap (tekanan dari atas piston), maka piston akan bergerak akibat
pemuaian gas, dan piston berada pada ketinggian h2. Apakah yang
menyebabkan piston bergerak? Jika suhu gas meningkat maka tekannya
pun meningkat. Gerakan piston ini disebabkan olehgaya tekan gas terhadap
piston. Besarnya gaya yang dilakukan gas pada piston dinyatakan dalam
persamaaan:28
F=PxA
Keterangan:
P = tekanan gas (N/m2)
A = luas penampang piston (m2)
F = besar gaya (N)29
Akibat gaya tekan gas, piston bergerak dari posisi h1 ke posisi h2. Ini
berarti piston mengalami perpindahan sejauh h1 - h2. Berdasarkan konsep
usaha, maka besar usaha yang dilakukan gas terhadap piston adalah:
W=F.s

27

Supardianningsih, Op.Cit, hal 76
Abdul haris Humaidi, Op.Cit. hal 271
29
Ibid, hal 271
28

26

Keterangan:
W = Usaha (J)
s = perpindahan piston (m) h2 – h1
F = gaya tekan pada piston (N)
Dengan mensubtitusikan s = h2 – h1, kita mendapatkan persamaan:
W = F (h2 – h1)
W = PA (h2 – h1)
Kita tahu bahwa luas alas (A) dikalikan tinggi tabung (h) adalah volume
tabung (V). Jadi:
W = P (V2 – V1)
W=P

V

Keterangan:
P = tekanan gas (N/m2)
V2 = volume gas akhir (m3)
V1 = volume gas akhir (m3)30
2. Proses-Proses dalam Termodinamika
Keadaan-keadaan yang dibuat oleh Boyle, Charles dan Gay Luscas
dapat terjadi dalam proses termodinamika. Secara garis besar, proses-proses
termodinamika dibagi menjadi 4 macam, yaitu isotermik, isokhorik,
isobarik, dan adiabatik.31

30
31

Ibid,hal 271-272
Ibid,hal 280
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a. Isobarik
Isobarik merupakan proses perubahan keadaan sistem pada
tekanan tetap.32 Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem
dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring
pertambahan kalor yang masuk. Ini berarti sistem melakukan
usaha. Berdasarkan uraian tersebut, pada proses isobarik berlaku
persamaan:
W= P Δ V = P (V1 – V2)
Keterangan :
V1 = volume awal proses (m3)
V2 = volume akhir proses (m3)
P = tekanan gas (N/m2)33
b. Isotermik
Isotermik merupakan perubahan keadaan sistem pada suhu tetap.
Usaha pada isotermik dirumuskan sebagai berikut:

W = nRT
W = nRT In
Keterngan:
n = jumlah mol

32
33

Supardianningsih, Op.Cit, hal 76
Abdul Haris Humaidi, Op.Cit,hal 281
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R = 8,314 J/mol K
T = suhu mutlak (K)
V2 = volume akhir (m3)
V1 = volume awal (m3)34
c. Isokhorik
Menurut hukum Gay Lussac, jika volume dijaga konstan, maka
tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu gas. Keadaan gas
jika volumenya dibuat tetap disebut keadaan isokhorik. Sementara
proses perubahan sistem pada volume tetap disebut proses
isokhorik.35 Isokhorik merupakan suatu proses perubahan keadaan
sistem pada volume tetap. Usaha pada proses isokhorik bernilai nol
karena volume sistem tidak berubah.36
W = p Δ V = p (0) = 0
d. Adiabatik
Adiabatik merupakan proses perubahan sistem tanpa ada kalor
yang masuk maupun keluar.37 Walaupun tidak ada kalor yang
masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik

34

Supardianningsih, Op.Cit, hal 77
Abdul Haris Humaidi, Op.Cit, hal 281
36
Supardianningsih, Op.Cit, hal 77
37
Ibid, hal 77
35

`
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dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya,
sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan.38
Contoh alat yang dapat menjelaskan proses adiabatik adalah
termos. Bagian dalam termos terbuat dari selubung kaca yang
bagian dalamnya hampa udara. Selubung kaca ini dilapisi dengan
lapisan logam yang tipis dengan tujuan untuk memantulkan panas.
Dengan konstruksi seperti ini, tidak terjadi pertukaran kalor
dengan lingkungan.39 Paada proses adiabatik berlaku persamaan:

Selain itu, juga berlaku:

Dengan
Keterangan:
γ = konstanta la place
cp = kalor jenis pada tekanan konstan
cv = kalor jenis pada volume konstan40

38

Abdul Haris Humaidi, Op.Cit, hal 282
Ibid, hal 282
40
Ibid, hal 282
39
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3. Hukum ke Nol Termodinamika
Hukum ke 0 termodinamika berbunyi : ” Jika 2 buah benda berada
dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ke 3, maka ketiga
benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan lainnya” .
Untuk lebih memahami tentang isi hukum ke 0 termodinamika, maka
bunyi hukum ini dapat ditulis ulang dengan kata-kata yang lebih sederhana
yaitu Jika benda A mempunyai temperatur yang sama dengan benda B dan
benda B mempunyai temperatur yang sama dengan benda C maka
temperatur benda A akan sama dengan temperatur benda C atau disebut
ketiga benda (benda A, B dan C) berada dalam kondisi kesetimbangan
termal. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Jika 2 benda yang berbeda temperatur bersentuhan, maka dikatakan
ke dua benda itu berada dalam kondisi kontak termal. Permukaan tempat
kedua benda bersentuhan disebut permukaan kontak termal. Panas atau
dinginnya suatu benda ditentukan oleh banyaknya energi panas (kalor)

31

yang diserap oleh molekul benda. Besarnya derajat panas benda ini disebut
temperatur benda atau suhu benda.41

4. Hukum 1 Termodinamika
Hukum I Termodinamika menyatakan bahwa:
“Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi
hanya dapat berubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya ”.42
Untuk menaikkan suhu gas, sehingga mempunyai suhu tertentu, diperlukan
sejumlah kalor (Q). Jika sejumlah kalor ditambahkan pada sistem, maka
energi kalor akan digunakan untukmelakukan usaha. Jadi, jumlah kalor
yang diterima sistem digunakan untuk menambah energi dalam sistem dan
untuk melakukan usaha. Pemberian kalor pada suatu sitem, akan
menambah energi dalam sistem (U). banyaknya kalor yang diperlukan
untuk menaikkan energi dalam sebesar ΔU dan melakukan usaha sebesar
W dapat dicari dengan persamaan:43
Q = ΔU + W
Keterangan:
Q = jumlah kalor yang ditambahkan (J)
ΔU = perubahan energi dalam sistem (J)
W = usaha yang dilakukan sistem (J)
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https://djukarna.wordpress.com/tag/hukum-ke-nol-termodinamika
Supardianningsih, Op.Cit, hal 80
43
Abdul Haris Humaidi, Op.Cit, hal 274
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Dengan ketentuan jika:
Q(+)

sistem menerima kalor

Q(-)

sistem melepas kalor

W(+)

sistem melakukan usaha

W(-)

sistem dikenai usaha

ΔU(+)
ΔU(-)

terjadi penambahan energi dalam
terjadi penurunan energi dalam44

5. Kapasitas Kalor dan Kalor Jenis Gas
Kapasitas kalor gas adalah banyaknya kalor yang diperlukan gas untuk
menaikkan suhunya sebesar 1 oC atau 1 K.45 Kapasitas kalor disimbolkan
dengan huruf Cdan mempunyai satuan joule per kelvin (J/K). Kapasitas
kalor dinyatakan dalam persamaan berikut:

Keterangan:
C = kapasitas kalor gas (JK-1)
Q = jumlah kalor yang diterima (J)
ΔT = perubahan suhu gas (K)46

44

Abdul Haris Humaidi, Op.Cit, hal 273
Siswanto, et.al, “Kompetensi FISIKA Kelas XI Untuk SMA/MA”, PT Macanan Jaya
Cemerlang, Klaten, 2009, hal 207
46
Adul Haris Humaidi, Op.Cit, hal 275-276
45
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Sedangkan kalor jenis gas banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1
kilogram gas untuk menaikkan atau melepaskan suhunya sebesar 1 oC atau
1 K. Secara matematis dapat dituliskan:

Keterangan:
c = kalor jenis gas (J/kg.K atau J/kg.oC)
m = massa gas (kg)
Kalor jenis gas disebut kapasitas kalor jenis. Selain kalor jenis gas, dikenal
pula kalor jenis molar gas, yaitu kapasitas kalor tiap mol. Besar kalor jenis
molar adalah:

Keterangan:
cm = kalor jenis molar gas (J/mol.K atau J/mol.oC)47
6. Macam-Macam Kapasitas Kalor48
Kapasitas kalor gas pada tkanan tetap Cp adalah kalor yang diperlukan
untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 kelvin dan tekanan tetap.
Persamaannya:

47
48

Siswanto, Op.Cit, hal 207
Supardianningsih, Op.Cit, hal 82
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Kapasitas kalor gas pada volume tetap Cv adalah kalor yang
diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 kelvin pada volume tetap.
Persamaannya:

Keterangan:
Cp = kapasitas kalor pada tekanan tetap
Cv = kapasitas kalor pada volume tetap
Qp,Qv = jumlah kalor yang ditambahkan
ΔT = perubahan suhu (K)
Hubungan Cp dan Cv :
Cp – Cv = nR
Dan berbagai persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, usaha dapat
dinyatakan:
W = pΔV = p (V2 – V1)
W = nR ΔT = nR (T2 – T1)
W = Qp – Qv = (Cp – Cv) ΔT
Untuk kalor jenis molar, persamaan matematisnya:
cp* = cv* + R
gas monoatomik : cp* = 5/2 R
gas diatomik : cp* = 7/2 R
7. Siklus Termodinamika
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Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan
berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Agar dapat
melakukan usaha terus-menerus, sutu sistem harus bekerja dalam satu
siklus. Ada dua macam siklus, yaitu siklus reversible (siklus yang dapat
balik) dan irreversible (siklusyang tidak dapat balik).

a. Siklus Carnot

Dari gambar diatas, empat proses dalam siklus carnot yaitu:
1). Pemuaian secara isotermik (a-b)
2). Pemuaian secara adiabatik (b-c)
3). Pemuaian secara isotermik (c-d)
4). Pemuaian secara adiabatik(d-a)

b. Mesin Kalor Carnot
Proses-proses dalam mesin kalor carnot dinyatakan oleh gambar
dibawah ini:
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1). Siklus a-b gas menyerap kalor Qt pada temperatur Tt. Suhu sistem
sama dengan suhu reservoir panas sehingga disebut proses idotermik.
Gas memuai dan melakukan usaha pada penghisap. Oleh karena energi
dalam tetap, usaha yang dilakukan pada sistem sama dengan kalor
yang diserap.
2). Siklus b-c beban penghisap dikurangi sehingga gas memuai
menurut proses adiabatik. Terjadi pengurangan energi dalam dan suhu
sistem menurun sampai sama dengan suhu pada reservoir dingin Tr.
3). Siklus c-d gas mengalami penyusutan secara isotermik dengan
membuang kalor Qr pada reservoir dingin pada temperatur Tr sehingga
usahanya negatif (usaha yang dilakukan pada sistem).
4). Siklus d-a beban penghisap ditambah sehingga gas menyusut
menurut proses adiabatik. Terjadi penambahan energi dalam dan suhu
naik sampai sama dengan suhu pada reservoir panas Tt. Energi dalam
gas kembali seperti pada awal siklus.
Usaha pada mesin pemanas carnot:
W = Qt - Qr
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Karakteristik mesin kalor carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin (h) yaitu
perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Secara
matematis ditulis sebagai berikut:

Efisiensi suatu mesin kalor jenis apa pun selalu lebih kecil dari efisiensi mesin
ideal atau mesin carnot. Kalor (Q) sebanding dengan suhu (T) sehingga dapat
dituliskan persamaan sebagai berikut:

Sehingga efisiensi juga dapat dituliskan:

Keterangan:
= efisiensi mesin
Tr = temperatur pada reservoir rendah
Tt = temperatur pada reservoir tinggi
Qr = kalor yang dibuang pada reservoir rendah
Qt = kalor yang dibuang pada reservoir tinggi
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(1). Mesin Pendingin Carnot
Contoh dari mesin pendingin carnot antara lain mesin pendingin
ruangan dan lemari es. Siklus mesin pendingin carnot merupakan kebalikan
siklus mesin kalor carnot karena siklusnya reversible (dapat balik).
Usaha pada mesin pendingin carnot dituliskan:
W = Qt - Qr
Karakteristik pada mesin pendingin dinyatakan dalam koefisien performansi
atau koefisien kinerja yang simbolnya Kd. Koefisien kinerja didefinisikan
sebagai perbandingan antara kalor yang dipindahkan dengan usaha yang
dilakukan sistem. Secara matematis dapat ditulis:

(2). Mesin Pemanas Carnot
Karakteristik mesin pemanas carnot dinyatakan dalam koefisien
kinerja yang simbolnya Kp. Secara matematis dapat dituliskan:

39

8. Hukum II Termodinamika
Bunyi Hukum II Termodinamika “kalor mengalir secara alami dari benda
yang panas ke benda yang dingin; kalor tidak akan mengalir secara
spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha”.
Penjelasan hukum II termodinamika sebagai berikut:
a. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dari satu siklus,
menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya
menjadi usaha.
b. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dari satu siklus dengan
mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan
memberikannya ke reservoir suhu tiggi tanpa usaha dari luar.
c. Mesin yang bekerja diantara reservoir suhu Tt dan reservoir suhu Tr (TtTr), memiliki efisiensi maksimum.49

49

Ibid, hal 84-87
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9. Hukum III Termodinamika
Hukum III termodinamika menyatakan bahwa “entropi dari semua
kristal-kristal padat mendekati nol pada saat suhunya mendekati nol
mutlak. Dengan kata lain, semua zat akan kehilangan energi pada saat
suhunya nol mutlak”. Entropi adalah munculnya efek ketidakteraturan atau
kerusakan pada saat terjadi peningkatan energi pada suatu sistem. Semakin
tinggi entropi, semakin tinggi ketidakteraturannya.

ΔS = S2 – S1 =
Keterangan:
ΔS = perubahan entrropi (J/K)
S1 = entropi mula-mula (J/K)
S2 = entropi akhit (J/K)
T = temperatur (K)
ΔQ = kalor yang diberikan kepada sistem (J)50

C. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan ini telah banyak dilakukan
sebelumnya namun belum banyak yang dilakukan di dunia pendidikan, antara
lain sebagai berikut:

50

Siswanto, et.al “ Kompetensi Fisika Kelas XI Untuk SMA/MA”, PT Macanan Jaya
Cemerlang, Klaten, 2009, hal 225-226
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1. Jumiati, hasil penelitian yaitu alat praktikum termoskop tersebut berupa
perubahan tinggi alkohol dalam selang diuji kesamaannya secara teori. Dalam
uji kesamaan teori alat praktikum termoskop layak dijadikan alat praktek
karena terbukti adanya radiasi kalor yang terjadi pada bohlam berwarna hitam
dan putih.51
2. Yunita Putri Kusrinangnirum, hasil penelitian yaitu agar pertukaran panas
hanya terjadi pada bagian dalam sterofoam tebal saja yaitu antara es batu dan
garam dengan kaleng bekas makanan. Bagian luar menggunakan sterofoam
biasa dengan ketebalan 2 cm dimaksudkan meminimalisir panas dapat keluar
dari sistem yang dikondisikan sehingga pertukaran panas hanya terjadi pada
sistem yang dikondisikan saja.52
3. Seftia Haryani, hasil penelitian yaitu membuktikan daya serap kalor terhadap
warna bahan yang digunakan. Dimana saat lilin dinyalakan terjadi penyerapan
kalor oleh bohlam berwarna hitam dan bohlam bening,perbedaan penyerapan
kalor yang terjadi pada kedua bohlam menyebabkan air alkohol berwarna
didalam selang yang dihubungkan dengan bohlam bereaksi.53

51

Jumiati, “Pembuatan Alat Praktikum Termoskop Guna Menjelaskan Radisi Kalor Berbasis
Teknologi Murah dan Sederhana”Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Pasir Pengaraian, 2016.
52
Yunita Putri Kusrinangnirum, “pendingin Sederhana Sebagai Alat Peraga Untuk
Memahami Perpindahan Panas SMA”, Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Semarang,
2015.
53
Seftia Haryani, “Pembuatan Alat Peraga Sederhana Termoskop Guna Penerapannya Pada
perpindahan Kalor Secara Radiasi”, Jurusan Matematika, Universitas bengkulu, 2014.
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D. Kerangka Berfikir
Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori atau tinjauan
pustaka serta kajian hasil penelitian yang relevan maka disusunlah desain
model untuk menjelaskan apa yang akan diteliti oleh penulis.
Dari landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa peran
media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan pemahaman peserta
didik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya alat peraga pembelajaran
peserta didik mempunyai keinginan dan kemauan yang baru untuk
membangkitkan motivasi belajar. Diharapkan dengan membangkitkan
motivasi belajar peserta didik terdapat pencapaian hasil belajar yang baik.
Alat peraga pembelajaran yang baik adalah alat peraga yang dapat
digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa
sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik.
Terdapat kesesuaian antara alat peraga yang akan digunakan dengan materi,
kurikulum dan kebutuhan pengguna, mengandung banyak manfaat dan mudah
diterima oleh peserta didik.
Desain Model pengembangan termoskop dan kipas angin sederhana
sebagai alat peraga pembelajaran fisika pada materi termodinamika dapat
dilihat dalam bagan berikut ini:
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Penelitan dan Pengembangan

Referensi Pembuatan Alat Peraga

Pengumpulan Bahan

Membuat Produk Awal Termoskop dan Kipas Angin Sederhana

Uji Validasi Ahli

Uji Ahli Materi

Uji Ahli Media

Revisi Produk

Uji Coba Produk

Produk Akhir Alat Peraga Pembelajaran Fisika Termoskop dan Kipas
Angin Sederhana Materi Termodinamika

Gambar. 2.1 Bagan Kerangka Berfikir
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Berdasarkan kerangka berfikir di atas dijelaskan bahwa perlu adanya
alat peraga pembelajaran fisika sebagai media pembelajaran yang dapat
menjelaskan fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu
dikembangkan alat peraga pembelajaran fisika termoskop dan kipas angin
sederhana materi termodinamika.
E. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah alat peraga fisika
sederhana berupa termoskop dan kipas angin sederhana untuk pembelajaran
materi termodinamika kelas XI SMA. Alat peraga yang dikembangkan adalah
alat peraga sederhana yang bahan pembuatnya dari bahan bahan yang
terjangkau dan mudah didapat. Pengembangan alat peraga sederhana fisika
berupa termoskop dan kipas angin sederhana yang dilengkapi dengan panduan
penggunaan alat peraga pada pokok bahasan termodinamika hanya sampai
pada tahap revisi hasil uji coba produk yang terbatas yaitu pada skala kecil.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di tiga sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Sidomulyo,
SMA Negeri 1 Candipuro dan SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo. Di tiga
sekolah tersebut belum menggunakan alat peraga fisika materi termodinamika.
Subjek dalam penelitian ini yaitu kelas yang akan mendapatkan materi
termodinamika. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 1 minggu.

B. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan
(Research and Development/R&D). Sugiono mengatakan metode penelitian
dan pengembangan (Research and Development/R&D) adalah metode
penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau menghasilkan produk
tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.54
Menurut Borg dan Gall dalam buku Educational Research: and
Introduction model pengembangan pendidikan berdasarkan pada industry
yang menggunakan temuan-trmuan penelitian dalam merancang produk dan
prosedur baru. Dengan penelitian model-model tersebut dites lapangan secara

54

Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D” ,
Alfabeta, Bandung, 2014, hal 297
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sistematis, dievaluasi, diperbaiki hingga memperoleh kriteria khusus tentang
keefektifa, kualitas, atau standar yang sama.55

C. Prosedur Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan prosedur penelitian
pengembangan yang telah dimodifikasi oleh Sugiono. Untuk dapat
menghasilkan produk alat peraga sederhana tertentu digunakan penelitian
yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk alat
peraga sederhana tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka
diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi
penelitian dan pengembangan bersifat bertahap.

D. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan
Ada beberapa model penelitian pengembangan dalam bidang
pendidikan, antara lain model Sugiono dan model Borg and Gall. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan model Sugiono.
Langkah langkah penelitian dan pengembangan ditunjukan pada bagan
berikut:

55

Emzir. “Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif” , PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal 263
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1.Potensi dan
Masalah

2. Pengumpulan
Data

4. Validasi
Desain

5. Revisi Desain

6. Uji Coba
Produk

3. Desain Produk

7. Revisi Produk

8. Uji Coba
Pemakaian

9. Revisi Produk

10. Produksi
Massal

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development
(R&D)56
Pada penelitian ini peneliti menggunakan model Borg and Gall yang telah
dimodifikasi oleh Sugiono. Dalam penelitian dan pengembangan yang telah
ditunjukan pada siklus gambar 3.1 dibutuhkan sepuluh langkah pengembangan
untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga
pendidikan.

Tetapi,

peneliti

membatasi

langkah-langkah

penelitian

pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah dikarenakan

56

Sugiyono, Op. cit, hal 298
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mengingat waktu yang tersedia dan kesempatan yang terbatas. Prosedur yang
dilakukan peneliti seperti pada gambar bagan 3.2 berikut:

Pengumpulan data dengan
melakukan pra penelitian terhadap
materi dan perangkat alat peraga
yang akan dikembangkan

Observasi kebutuhan
kepada guru dan
peserta didik

Validasi kepada ahli
materi dan ahli media

Membuat produk awal
alat peraga yang akan
dikembangkan

Uji coba produk
kepada peserta didik

Perbaikan desain sesuai
kritik dan saran validator

Revisi akhir produk
setelah uji coba

Gambar 3.2 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan
Pada gambar di atas adalah langkah-langkah yang digunakan pada
penelitian dan pengembangan ini. Penelitian dan pengembangan ini sesuai
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dengan penelitian dan pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang
menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan uji coba
di lapangan untuk menguji keefektifan dan kebermanfaatan suatu produk.
Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah alat peraga pembelajaran
fisika SMA pokok bahasan termodinamika. Instrumen yang dikembangkan
mencakup angket ahli media, angket ahli materi, angket respon guru, dan angket
respon peserta didik. Adapun

penjelasan dari tujuh langkah penelitian dan

pengembangan yang peneliti lakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi Potensi dan Masalah
Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah yang di
identifikasi dari beberapa sekolah di Bandar Lampung yaitu di SMP PGRI
6 Bandar Lampung, SMP Negeri 24 Bandar Lampung, dan SMP Negeri
21 Bandar Lampung. Ditemukan bahwa banyak pembelajaran disekolah
yang belum maksimal menggunakan alat peraga dalam mata pelajaran
fisika, serta tidak memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam
hal penggunaan alat peraga.
Setelah dilakukan validasi oleh ahli materi terjadi kesalahan pada
materi tentang suhu dan kalor. Alat peraga yang peneliti buat tidak bisa
menjelaskan konsep suhu dan kalor. Alat peraga termoskop dan kipas
angin sederhana lebih mengarah ke materi termodinamika kelas XI SMA.
Maka dari itu peneliti mengubah tempat penelitian yaitu kelas XI SMA.
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Beberapa sekolah yang sudah mempunyai potensi untuk menggunakan
alat peraga, namun tidak mau membuat tuntunan praktikumnya, ada pula
sekolah yang tidak memiliki alat peraga, tetapi memiliki pendidik yang
sangat berpotensi dalam pengembangan alat peraga sederhana tetapi masih
banyak yang tidak menggunakan pengembangan alat peraga ini untuk
pembelajaran.

2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan setelah ditemukan potensi dan masalah
pada tahap sebelumnya. Pengumpulan data penting untuk mengetahui
kebutuhan dari pemakai terhadap produk yang ingin dikembangkan
melalui penelitian dan pengembangan.57 Sehingga perlu dilakukan
pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap materi. Pada
pengkajian materi ditentukan materi yang akan disampaikan pada peserta
didik, perangkat alat peraga dan penggunaannya. Materi yang dipilih
dalam penelitian ini adalah materi termodinamika kelas XI SMA.

3. Desain Produk
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah
membuat desain dari produk yang akan dikembangkan. Produk yang akan
dikembangkan yaitu alat peraga pembelajaran termoskop dan kipas angin
57

Emzir, Op.Cit, hal. 272.
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sederhana. Mendesain dilakukan dengan hati-hati dan fokus yang tinggi,
sehingga produk yang dihasilkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi
pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

4. Validasi Desain
Langkah selanjutnya setelah produk awal selesai adalah validasi
desain. Validasi desain merupakan proses penilaian rancangan produk
yang dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran
rasional, tanpa uji coba lapangan.58 Validasi materi dan media ini
dilakukan oleh 6 dosen pakar yang keenamnya berasal dari jurusan
pendidikan Fisika. Hasil penilaian akan digunakan untuk memperbaiki
alat peraga sederhana fisika pada materi termodinamika kelas XI SMA.

5. Perbaikan Desain
Setelah validasi produk selesai dilakukan dapat diketahui kekurangan
alat peraga pembelajaran. Kekurangan alat peraga pembelajaran tersebut
kemudian diperbaiki desain yang dianggap masih kurang oleh validator
desain.

58

Ibid, hal 273.
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6. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan setelah revisi dari desain produk. Uji coba
produk di maksudkan untuk mengumpulkan informasi apakah alat peraga
pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi termodinamika
ini lebih efektif, efisiensi dan daya tarik dari produk yang dihasilkan lebih
menarik dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang digunakan oleh
pendidik sebelumnya.

Uji coba produk dilakukan pada siswa SMA Negeri 1 Sidomulyo,
SMA Negeri 1 Candipuro, dan SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo khusus
kelas XI pada materi termodinamika menggunakan eksperimen yaitu dengan
membandingkan pemahaman siswa pembelajaran menggunakan alat peraga
dan tidak menggunakan alat peraga, hasil yang diharapkan adalah siswa
lebih memahami konsep lebih dengan menggunakan alat peraga.

7. Revisi Produk
Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, maka
dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut akan
direvisi ulang oleh peneliti.
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E. Pengumpulan Data dan Analisis Data
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data menggunakan instrumen lembar validasi berupa
angket menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengetahui apakah
instrumen yang telah dirancang valid atau tidak.
Lembar validasi pada penelitian ini terdiri atas 4 macam yaitu:
a. Lembar validasi media
Lembar validasi media kerja berisi tampilan alat peraga pembelajaran
fisika termoskop dan kipas angin sederhana. Masing-masing aspek
dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar validasi ini di isi
oleh ahli media. Adapun kisi-kisi angket untuk validasi ahli media dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Ahli Media
No

Aspek penilaian

No butir soal

Jumlah butir soal

1

Efesiensi alat peraga

1,2,3,4

4

2

Keakuratan alat peraga

5,6,7

3

3

Estetika

8,9,10

3

4

Ketahanan alat

11

1

5

Keamanan bagi peserta didik

12,13,14,15

4

Jumlah

15
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b. Lembar validasi materi
Lembar validasi materi berisi tentang kelayakan materi alat peraga
pembelajaran fisika termoskop dan kipas angin sederhana. Masingmasing aspek di kembangkan menjadi beberapa pernyataan dan lembar
validasi ini di isi oleh ahli materi. Adapun kisi-kisi angket untuk ahli
materi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Validasi Ahli Materi
No

Aspek penilaian

Nomor soal

Jumlah butir soal

1

Keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar

1,2,3,4

4

2

Nilai pendidikan

5,6,7,8,9

5

3

Konten fisika

10,11

2

Jumlah

11

c. Lembar angket respon guru
Lembar angket guru digunakan untuk mengetahui tentang respon dan
kelayakan termoskop dan kipas angin sederhana sebagai alat peraga
pembelajaran fisika. Adapun kisi-kisi angket respon guru dapat dilihat
dalam tabel berikut:
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Respon Guru
No

Aspek penilaian

No butir soal

Jumlah butir soal

1

Keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar

1,2,

2

2

Nilai pendidikan

3,4,5,6,7,

5

3

Efesiensi alat peraga

8,9,10,11,

4

4

Konten isi fisika

12,13,

2

5

Keakuratan alat peraga

14,15,16

3

6

Estetika

17,18,19

3

7

Ketahanan alat

20

1

8

Keamanan bagi peserta didik

21,22,23,24

4

Jumlah

24

d. Lembar angket respon peserta didik
Berupa angket yang digunakan untuk mengetahui respon peserta didik
terhadap alat peraga pembelajaran fisika termoskop dan kipas angin
sederhana. Adapun kisi-kisi angket respon guru dapat dilihat dalam tabel
berikut:
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Respon Peserta Didik
No

Aspek penilaian

Nomor soal

Jumlah butir soal

1

Penampilan fisik alat peraga

1

1

2

Motivasi belajar dan pemahaman konsep

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

7

materi termodinamika dengan media alat
peraga
3

Pengoprasian dan kinerja alat peraga

9,10,11

3

4

Kualitas alat peraga

12,13

2

Jumlah

13

2. Analisis Data
Prosedur pengumpulan data dalam model penelitian pengembangan ini
instrumen angket. Instrumen angket digunakan untuk menganalisis kebutuhan
dengan mengetahui data nilai rata-rata kelas, ketersediaan sumber, alat peraga,
fasilitas pembelajaran serta laboratorium fisika. Instrumen angket uji ahli
digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan produk berdasarkan
kesesuaian media dan isi materi termodinamika pada produk yang telah
dikembangkan; instrumen angket

respon pengguna digunakan untuk

mengumpulkan data tingkat kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan; dan
data hasil tes digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan produk.
Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik
analisis deskritif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa masukan
validator pada tahap validasi, masukan dari ahli media, ahli materi dan juga
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guru fisika. Kategori kualitas data kualitatif dapat dilihat pada tabel 3.5
berikut:
Tabel 3.5 Kategori Kualitas.59
Kategori

Keterangan

SB

Sangat Baik

B

Baik

CB

Cukup Baik

KB

Kurang Baik

TB

Tidak Baik

Data kuantitatif berisi hasil pengembangan produk berupa alat peraga
pembelajaran termoskop kipas angin sederhana. Data yang diperoleh dari
hasil uji coba melalui instrumen penilaian kemudian dianalisis menggunakan
statistik. Hasil data yang dianalisis digunakan sebagai dasar merevisi produk
yang akan dikembangkan. Aturan pemberian skor penilaian untuk data
kuantitatif ini menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat,

59

Eko Putro Widoyoko, “Teknik Penyusunan Instrumen Peneliti an”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2012, hal 106
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dan pandangan seseorang tentang variabel penelitian. Item-item instrumen
dalam pemberian skor dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:
Tabel 3.6 Pedoman Pemberian Skor skala Likert.60
Katagori

Skor

Sangat Baik (SB)

5

Baik (B)

4

Cukup Baik (CB)

3

Kurang Baik (KB)

2

Tidak Baik (TB)

1

Tabel 3.7 Skala Kuantitatif.61
Kriteria Kuantitatif

Kategori

81%-100%

Sangat Baik

61%-80%

Baik

60

Ibid, hal 109
Nanang Khoirudin, et.al “Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Menggunakan Aplikasi
Mindjet Minmanager 9 Untuk Siswa SMA Pada Pokok Bahasan Alat Optik”, Jurnal Pendidikan
Fisika, 2013, hal 5
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59

41%-60%

Cukup Baik

21%-40%

Kurang Baik

<21%

Tidak Baik

Pada tabel 3.7 ini dapat dilihat kriteria kuantitatif alat peraga
pembelajaran
Nilai keseluruhan dari alat peraga pembelajaran fisika ini ditentukan
dengan menghitung skor rata-rata seluruh kreteria penilaian, kemudian data
yang diperoleh dibuah menjadi data kualitatif sesuai dengan kriteria penilaian
tabel 3.6 di atas. Data yang telah diperoleh
memperoleh nilai akhir indikator sebagai berikut:

Keterangan :
P(k) = Persentase komponen
S

= Jumlah skor komponen hasil penelitian

N = Jumlah skor maksimum62

62

Ibid, hal 5
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kemudian dihitung untuk

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengembangan Alat Peraga
1. Hasil Analisis Kebutuhan
Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan maka peneliti mendapatkan hasil
utama dari penelitian dan pengembangan alat peraga termoskop dan kipas angin
sederhana sebagai alat peraga pembelajaran fisika materi termodinamika.
Penelitian dan pengembangan dilakukan ditiga sekolah yaitu SMA Negeri 1
Sidomulyo, SMA Negeri 1 Candipuro dan SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo
peserta didik kelas XI yang telah mendapatkan materi termodinamika. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian dan pengembangan dengan
mengadaptasi metode R&D Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiono
dari tahap 1 sampai tahap 7. Dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan
menghasilkan produk alat peraga pembelajaran fisika berupa termoskop dan kipas
angin sederhana. Hasil dari analisi kebutuhan

yang dilakukan adalah sebagai

berikut:
a. Hasil Tahapan Identifikasi Masalah dan Pengumpulan Data
Hasil pada tahap identifikasi masalah dan pengumpulan data dari kajian
pustaka dan pra penelitian yang dilakukan pada saat analisis kebutuhan.
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1) Hasil Landasan Teori
Pada landasan teori ditemukan teori-teori yang mendukung
tentang kelayakan dan fungsi alat peraga

sebagai media

pembelajaran. Berdasarkan kajian pustaka, bahwa penggunaan alat
peraga sebagai media pembelajan dapat memperjelas bahan
pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik sehingga
siswa lebih mudah memahami materi atau soal yang disajikan guru.
Selain itu penggunan alat peraga juga dapat mendukung kegiatan
pemahaman konsep dengan data yang nyata yang dihasilkan dari
suatu uji coba dari kegiatan pembelajaran tersebut.
2) Hasil Pra Penelitian (Observasi Lapangan)
Pra penelitian atau observasi lapangan dilakukan untuk
mengetahui kebutuhan guru dan peserta didik mengenai alat peraga
pembelajaran. Observasi lapangan dilakukan dengan menyebar
kuisioner berupa angket kepada guru dan peserta didik. Kriteria
pertanyaan observasi adalah mengenai keterampilan yang dimiliki
oleh pendidik dalam menggunakan dan mengembangkan alat
peraga disekolah dan tanggapan peserta didik dalam menggunakan
alat peraga.
Hasil dari pra penelitian atau observasi lapangan yang
didapatkan yaitu, kurikulum yang dipakai untuk pembelajaran
disekolah, pengembangan alat peraga sederhana belum maksimal
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digunakan, siswa akan lebih mudah memahami materi fisika dengan
menggunakan alat peraga, alat peraga sudah pernah dibuat
disekolah

tetapi

untuk

materi

termodinamika

belum

ada

dilaboratorium.

b. Hasil Desain Produk
Berdasarkan data hasil pra penelitian atau observasi lapangan, maka
spesifikasi produk yang akan dikembangankan adalah alat peraga
pembelajaran yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam proses
pembelajaran. Berikut adalah perencanaan pengembangan termoskop
sederhana sebagai alat peraga fisika yang dikembangkan:
1. Pengumpulan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga
pembelajaran fisika termoskop sederhana;
2. Merangkai papan ukuran 22x16 cm dan papan ukuran 22x8 cm diatas dan
dibawah
3. Paku bagian atas dan bagian bawah papan
4. Setelah dipaku, bor bagian atas papan, bor bagian sisi kanan dan sisi kiri
5. Bohlam yang sudah dibersihkan fitingnya lalu piloks salah satu bohlam
dengan warna hitam.
6. Memasang selang dipapan yang sudah dibor dengan membentuk huruf U,
lalu keratkan dengan paku klem.
7. Mengisi selang dengan alcohol yang sudah diberi pewarna merah.
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8. Memasang kedua bohlam lampu diatas selang tersebut.
9. Memastikan lubang tertutup rapat dengan menggunakan plastisin dan
isolasi.
10. Memasang lampu dengan pitingan lalu kaitkan dengan kabel.
11. Memasang lampu dipermukaan dalam kardus, beserta kabel seperti
digantung.
12. Membungkus kardus agar terlihat lebih menarik
13. Setelah itu, cara kerja alat ini yaitu dengan menghidupkan lampu.
14. Selang beberapa menit kemudian alkohol pada selang U dibawah bohlam
hitam terdorong kebawah dan alkohol dibawah bohlam bening naik
keatas.
15. Itu berarti alat dapat bekerja dan digunakan.
Berikut adalah perencanaan pengembangan kipas angin sederhana sebagai alat
peraga fisika yang dikembangkan:
1. Memotong tripleks dan sterofom menggunakan cutter dengan ukuran
yang sama lalu rekatkan menggunakan lem kayu (bagian bawah)
2. Untuk bagian samping kanan dan kiri ukurannya sama
3. Untuk bagian depan tempelkan 2 buah kipas pendingin
4. Untuk bagian belakang dibuat lubang angin persegi panjang
5. Untuk bagian atas dibuat pegangan agar bisa dibuka
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6. Cara kerja alat ini dengan memasukkan beberapa es batu lalu
menyalurkan kabel di Laptop atau langsung ke saluran listrik.
7. Alat akan bekerja dengan mengeluarkan udara dingin lewat lubang
angin.
8. Setelah itu kita menghitung suhu sebelum dan sesudah dimasukkan es
batu.

Gambar 4.1 Desain produk awal sebelum divalidasi
B. Kelayakan Alat Peraga
Setelah produk telah berhasil dikembangkan langkah selanjutnya
adalah melakukan uji kelayakan model dengan cara validasi produk. Validasi
desain atau produk dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi
dilakukan dengan 2 macam, yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli media.
Sebelum melakukan validasi desain atau produk, terlebih dahulu melakukan
validasi instrumen penelitian oleh dosen ahli.

Lembar validasi diberikan

kepada 3 orang ahli materi dan 3 orang ahli media sebagai validator.
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1. Validasi Ahli Materi Tahap I
Validasi ahli materi dilakukan dengan menjelaskan cara kerja alat peraga
yang telah dikembangkan dan hubungan alat peraga dengan materi pembelajaran
termodinamika. Selanjutnya validator ahli materi dimohon memberi penilaian
terhadap alat peraga. Hasil validasi ahli materi dapat dilihat pada tabel 4.1
Tabel 4.1 Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi Tahap I
Aspek aspek
penilaian
Keterkaiatan
alat peraga
dengan bahan
ajar

Kriteria

Nilai
pendidikan

Konten fisika
Jumlah
Rata-rata
Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Validator
1
2
3
4
5
2
4
2
3
4
2
2
4
2
2
4
3
2
4
2
2
4
2
2
4
3
2
3
3
2
3
1
2
3
2
3
41
27
24
3,72
2,45 2,19

skor
11
9
8
8
9
8
8
9
8
6
8
92
8,36

Rata
Kriteria
3,7
3
2,7
2,7
3
2,7
2,7
3
2,7
2
2,7
30,9
2,80

Per
Aspek
36

Rata per
aspek
3

Persentase
(%)
60 %

42

2,8

56 %

14

2,4

46,7 %

92
30,6

8,2
2,74

162,7 %
54,3 %
Cukup Baik

Berdasarkan tabel 4.1 penilaian oleh validasi ahli materi tahap I diatas
dapat diketahui pada aspek 1 tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan
ajar mendapatkan skor 36. Pada aspek 2 tentang nilai pendidikan
mendapatkan skor 42. Pada aspek 3 tentang konten isi fisika mendapatkan
skor 14. Jumlah skor total untuk penilaian validator ahli materi sebesar 92
dengan 11 kreteria penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli materi yaitu
sebesar 30,6 dengan persentase kelayakan sebesar 54,3%. Data dari analisis
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hasil penilaian validasi ahli materi dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut
ini:
70%

Persentase Kelayakan

60%
50%

Gambar 4.2 Grafik hasil penilaian validasi ahli materi

40%

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli

30%

60%Penilaian asepek 1 kesesuaian alat peraga dengan materi listrik
materi.
56%

20%

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

10%
0%

46.7%

Penilaian aspek 2 tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar
mendapatkan
kelayakan Konten
95% dengan
Keterkaitan alat persentase
Nilai Pendidikan
isi fisika
peraga dengan bahan
ajar aspek 3 tentang nilai pendidikan mendapat
Penilaian

kategori baik sekali.
persentase kelayakan

Gambar 4.2 Grafik hasil penilaian validasi ahli materi tahap I
Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli
materi. Penilaian aspek 1 tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar
mendapatkan persentase kelayakan 60% dengan kategori cukup baik.
Penilaian aspek 2 tentang nilai pendidikan mendapat persentase kelayakan
sebesar 56% dengan kategori cukup baik dan penilaian aspek 3 tentang
konten isi fisika mendapatkan persentase kelayakan 46,7% dengan kategori
cukup baik. Rerata persentase kelayakan ahli materi tahap I 54,3% dengan
kategori cukup baik.
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2. Validasi Ahli Materi Tahap II
Materi yang telah divalidasi tahap I kemudian dilakukan perbaikanperbaikan untuk penyempurnaan produk. Adapun hasil validasi pada tahap II
ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2 Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi Tahap II
Aspek aspek Kriteria
penilaian
Keterkaiatan
1
alat peraga
2
dengan
3
bahan ajar
4
Nilai
5
pendidikan
6
7
8
9
Konten
10
fisika
11
Jumlah
Rata-rata
Keterangan

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
44
4

Validator
2
3
4
3
4
4
4
3
4
3
5
3
4
3
5
3
4
3
4
3
4
3
4
4
46
35
4,18 3,18

skor
11
12
11
11
12
11
12
11
11
11
12
125
11,37

Rata
Kriteria
3,7
4
3,7
3,7
4
3,7
4
3,7
3,7
3,7
3,7
41,6
3,78

Per
Aspek
45

Rata per
aspek
3,75

57

3,8

76%

23

2,4

76,7%

125
41,6

9,95
3,32

Persentase
(%)
75%

227,7 %
75,9%
Baik

Berdasarkan tabel 4.2 penilaian oleh validasi ahli materi tahap II diatas
dapat diketahui pada aspek 1 tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan
ajar mendapatkan skor 45. Pada aspek 2 tentang nilai pendidikan
mendapatkan skor 57. Pada aspek 3 tentang konten isi fisika mendapatkan
skor 23. Jumlah skor total untuk penilaian validator ahli materi sebesar 92
dengan 125 kreteria penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli materi
yaitu sebesar 41,6 dengan persentase kelayakan sebesar 75,9%. Data dari
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analisis hasil penilaian validasi ahli materi dapat dilihat pada gambar 4.3
berikut ini:

Persentase Kelayakan

75%

76%

76.70%

Keterkaitan alat peraga
dengan bahan ajar

Nilai pendidikan

Konten isi fisika

Gambar 4.3 Grafik hasil penilaian validasi ahli materi tahap II
Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli
materi. Penilaian aspek 1 tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar
mendapatkan persentase kelayakan 75% dengan kategori baik. Penilaian
aspek 2 tentang nilai pendidikan mendapat persentase kelayakan sebesar
76% dengan kategori baik dan penilaian aspek 3 tentang konten isi fisika
mendapatkan persentase kelayakan 76,7% dengan kategori baik. Rerata
persentase kelayakan validasi ahli materi tahap II 75,9 % dengan kategori
baik.
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3. Validasi Ahli Media Tahap I
Validasi ahli media dilakukan dengan menjelaskan cara pembuatan,
bentuk dan manfaat alat peraga sebagai alat peraga pembelajaran. Ahli
media kemudian dimohon untuk memberikan penilaian atas alat peraga
yang dikembangkan sebagai alat peraga pembelajaran fisika. Hasil validasi
ahli media dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media Tahap I
Aspek
penilaian

Kreteria

Validator

Skor

Rata
kreteria

Rata per
aspek

Persentase
(%)

3,75

75%

33

3,7

73,3%

30

3,33

66,7%

12

4

80%

49

4,08

81,7%

Seluruh
aspek
45

1

2

3

1

4

2

5

11

3,7

2

5

2

5

12

4

3

5

3

5

9

3

4

5

4

5

13

4,3

5

5

3

4

12

4

6

4

2

4

10

3,3

7

3

4

4

11

3,7

8

2

4

3

9

3

9

3

3

4

10

3,3

10

3

3

5

11

3,7

11

3

4

5

12

4

12

3

4

5

12

4

13

3

4

5

12

4

14

4

4

5

13

4,3

15

4

4

4

12

4

Jumlah

56

50
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169

56,3

157

18,86

376,7%

Rata-Rata

3,73

3,33

4,53

11,27

3,75

31,4

3,772

75,34%

1. Efesiensi
alat peraga

2.
Keakuratan
alat
3. Estetika

4. Ketahanan
alat
5. Keamaan
bagi peserta
didik

Keterangan

Baik
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Berdasarkan tabel 4.3 penilaian oleh validasi ahli media tahap 1 diatas
dapat diketahui pada aspek 1 tentang efesiensi alat peraga mendapatkan
persentase kelayakan sebesar 75%. Pada aspek 2 tentang keakuratan alat
peraga mendapatkan persentase kelayakan sebesar 73,3%. Pada aspek 3
tentang aspek estetika mendapatkan persentase kelayakan sebesar 66,7%,
pada aspek 4 tentang ketahanan mendapatkan persentase kelayakan sebesar
80% dan pada aspek 5 tentang keamanan alat peraga mendapat persentase
kelayakan sebesar 81,7%. Jumlah skor total untuk penilaian validator ahli
media tahap 1 sebesar

169 dengan 15 kreteria penilaian. Rata-rata

penilaian validator ahli media tahap I yaitu sebesar 11,27 dengan
persentase kelayakan sebesar 75,34%. Data dari analisis hasil penilaian
validasi ahli media tahap I dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:
90%

Persentase Kelayakan

80%
70%

75%

80%

81.70%

73.30%

60%

66.70%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Efisiensi alat
peraga

Keakuratan alat

Estetika

Ketahanan Alat

Keamanan bagi
peserta didik

Gambar 4.4 Grafik penilaian validasi ahli media tahap I
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Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli
media tahap I. Penilaian asepek 1 efesiensi mendapat persentase kelayakan
75% dengan kategori baik. Penilaian aspek 2 tentang keakuratan alat
mendapatkan persentase kelayakan 73,3% dengan kategori baik. Penilaian
aspek 3 tentang estetika mendapat persentase kelayakan sebesar 66,7%
dengan kategori baik. Penilaian aspek 4 tentang ketahanan alat peraga
mendapatkan persentase kelayakan 80% dengan kategori baik dan aspek 5
tentang keamanan alat peraga mendapatkan persentase kelayakan sebesar
81,7% dengan kategori sangat baik. Rerata persentase kelayakan validasi
ahli media tahap I 75,34% dengan kategori baik.
4. Validasi Ahli Media Tahap II
Produk yang telah divalidasi tahap I kemudian dilakukan perbaikanperbaikan untuk penyempurnaan produk. Adapun hasil validasi pada tahap
II ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:
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Tabel 4.4 Hasil Validasi Ahli Media Tahap II
Aspek
penilaian

Kriteria
penilaian

1. Efesiensi
alat peraga

2.
Keakuratan
alat peraga
3. Estetika

4. Ketahanan
alat
5.Keamanan
bagi peserta
didik

Jumlah
Rata-Rata

Validator

Skor

Rata
kreteria

Seluruh
aspek
57

Skor
rata per
aspek
4,5

Persentase
(%)

37

4,7

82,2%

35

4,8

77,8%

13

4

86,7%

56

4,6

93,3%

1

2

3

1

4

5

5

14

4,7

2
3

5
5

5
4

5
5

15
14

5
4,7

4

5

4

5

14

4,7

5

5

4

4

13

4,3

6

4

5

4

13

4,3

7

3

4

4

11

3,7

8

4

4

3

11

3,7

9

4

3

4

11

3,7

10

4

4

5

13

4,3

11

4

4

5

13

4,3

12

5

4

5

14

4,7

13

5

4

5

14

4,7

14

5

5

5

15

5

15

5

4

4

13

4,3

67

63

68

198

66,1

198

22,516
7

435%

4,47

4,2

4,53

13,2

4,40

37,6

4,5

87%

Keterangan

95%

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.4 penilaian oleh validasi ahli media tahap II diatas
dapat diketahui pada aspek 1 tentang efesiensi alat peraga mendapatkan
persentase kelayakan sebesar 95%. Pada aspek 2 tentang keakuratan alat
peraga mendapatkan persentase kelayakan sebesar 82,2%. Pada aspek 3
tentang estetika mendapatkan persentase kelayakan sebesar 77,8%, pada
aspek 4 tentang ketahanan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 86,7%
dan pada aspek 5 tentang keamanan alat peraga mendapat persentase
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kelayakan sebesar 93,3%. Jumlah skor total untuk penilaian validator ahli
media tahap II sebesar 198 dengan 15 kriteria penilaian. Rata-rata penilaian
validator ahli media tahap II yaitu sebesar 435 dengan persentase kelayakan
sebesar 87%. Data dari analisis hasil penilaian validasi ahli media tahap II
dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:
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Gambar 4.5 Grafik Penilaian Validasi Ahli Media Tahap II

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli
media tahap II. Penilaian asepek 1 efesiensi mendapat persentase kelayakan
95% dengan kategori sangat baik. Penilaian aspek 2 tentang keakuratan alat
mendapatkan persentase kelayakan 82,2% dengan kategori sangat baik.
Penilaian aspek 3 tentang estetika mendapat persentase kelayakan sebesar
77,8% dengan kategori baik. Penilaian aspek 4 tentang ketahanan alat
peraga mendapatkan persentase kelayakan 86,7% dengan kategori sangat
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baik dan aspek 5 tentang keamanan alat peraga mendapatkan persentase
kelayakan sebesar 93,3% dengan kategori sangat baik. Rerata hasil
persentase kelayakan validasi ahli media tahap II sebesar 87% dengan
kategori sangat baik.

C. Hasil Revisi Desain (Produk Awal)
Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator ahli materi dan
ahli media maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran yang
diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk awal. Hasil
revisi desain dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Hasil Validasi Ahli Materi
Hasil revisi ahli materi berupa perbaikan dari saran terhadap alat peraga
pembelajaran menurut pada validator. Pada validator ahli materi terhadap
alat peraga ini yaitu:
1. Bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc.
2. Bapak Antomi Saregar, M.Pd., M.Si.
3. Ibu Widya Wati, M.Pd
Menurut bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc. terdapat 1 saran atau masukan.
Menurut bapak Antomi Saregar, M.Pd., M.Si. terdapat 1 saran atau masukan.
Menurut ibu Widya Wati, M.Pd terdapat 1 saran atau masukan Saran dari
hasil validasi ahli materi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:
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Tabel 4.4 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Materi
Nama Validator

Saran

Ajo Dian Yusandika, 1.
M.Sc

Antomi
Saregar, 2.
M.Pd., M.Si.

Widya Wati, M.Pd

3.

Perbaikan

Pada alat peraga 1. Telah dijelaskan konsep fisika
kipas
angin mengenai alat peraga kipas angin
sederhana belum sederhana yaitu mengeluarkan
dijelaskan lebih hawa sejuk seperti layaknya AC.
rinci
konsep
fisikanya
Alat
peraga 2. Materi tentang termodinamika
belum
bisa telah dipelajari, dan ternyata alat
mengungkap
peraga termoskop dan kipas angin
konten suhu dan sederhana lebih bisa mengungkap
kalor
(mcΔT), ke materi termodinamika dan
lebih
ke sudah diganti.
termodinamika
(karena
ada
variabel tekanan
(P))
Materi tidak ada 3. Telah dibuat bahan ajar untuk
untuk divalidasi divalidasi materi termodinamika
(tidak
bisa dan sudah dijelaskan.
dijelaskan)

2. Hasil Validasi Ahli Media
Hasil revisi ahli media berupa perbaikan dari saran terhadap alat
peraga pembelajaran menurut pada validator. Pada validator ahli media
terhadap alat peraga ini yaitu:
1. Ibu Dr. Yuberti, M.Pd
2. Ibu Mukarramah Mustari, M.Pd.
3. Bapak Ardian Asyhari, M.Pd
Menurut ibu Dr. Yuberti, M.Pd secara general alat peraga yang dikaryakan
ideal/layak untuk digunakan. Menurut ibu Mukarramah Mustari, M.Pd
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terdapat beberapa saran atau komentar. Menurut bapak Ardian Asyhari,
M.Pd. terdapat beberapa saran atau masukan. Saran dari hasil validasi ahli
media tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.6 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Media
Nama Validator

Saran

Perbaikan

Mukarramah Mustari, 1. Untuk alat peraga
M.Pd
termoskop
sederhana
tambahkan sebuah alat
yang
bisa
menghantarkan
panas
dengan cepat agar panas
tidak tersebar.
2. Pekatkan warna hitam
pada bohlam hitam
3. Beri penanda /skala
pada pipet cairan
4. Untuk kipas angin
sederhana
kipasnya
terbalik
5. Sambungkan langsung
ke listrik

1. Telah di kardus dan
agar panas tidak
menyebar jadi fokus
terhadap
lampu
warna.
2. Telah
dipekatkan
bohlam
hitam
menggunakan piloks
hitam.
3. Telah
diberi
penanda pada pipet
cairan.
4. Telah
dibalik
kipasnya.
5. Telah diberi kabel
agar
bisa
disambungkan
langsung ke listrik.

Ardian Asyhari, M.Pd. 1. Buat alat agar lebih
cantik dan menarik
untuk dilihat

1. Telah dilapisi kertas
berwarna
agar
tampilan
lebih
menarik
untuk
dilihat.
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Gambar produk setelah divalidasi ahli media dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4.6 Desain Produk Setelah divalidasi

D. Efektivitas Alat Peraga (Uji Coba Produk)
Uji coba alat peraga yang telah direvisi ini dilakukan di 3 sekolah. Uji
coba meliputi uji coba lapangan. Uji coba dilakukan pada saat proses
pembelajaran berlangsung, setelah melakukan pembelajaran dengan alat
peraga peserta didik diminta untuk mengisi angket tanggapan. Hasil yang
didapat dari uji coba lapangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Uji lapangan ini diberikan kepada sebuah kelas yang terdiri 30-40
peserta didik yang diambil dari 1 kelas yaitu kelas XI IPA 5 yang terdiri dari
36 peserta didik. Prosedur

uji coba lapangan dengan mengisi angket

penelitian. Data hasil penyebaran angket disajikan dalam tabel 4.7 berikut:
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Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMA N 1
Sidomulyo)
Aspek Penilaian
Penampilan Fisik
Motivasi Belajar
Pengoprasian
Kualitas
Jumlah
Rata-Rata

Nilai Per Aspek
130
946
505
342
1923
480,75

Persentase Kelayakan
72,2%
75%
93,5%
95%
335,7%
83,925%

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui pada aspek 1
tentang penampilan fisik alat peraga mendapatkan persentase
kelayakan 72,2%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek motivasi
belajar dan pemahaman konsep materi termodinamika dengan media
alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 75%. Pada aspek 3
penilaian tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat peraga
mendapatkan persentase kelayakan 93,5%. Pada aspek 4 penilaian
tentang kualitas alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 95 %.
Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 83,925%. Data dari
tabel 4.7 dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut:
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Gambar 4.7 Grafik Uji Coba Lapangan di SMA N 1 Sidomulyo
Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan
di SMA N 1 Sidomulyo. Penilaian asepek 1 penampilan fisik alat peraga
mendapatkan persentase kelayakan 72,2% dengan kategori baik. Penilaian
aspek 2 tentang motivasi belajar dan pemahaman konsep mendapatkan
persentase kelayakan 75% dengan kategori baik. Penilaian aspek 3 tentang
pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 93,5%
dengan kategori sangat baik dan penilaian aspek 4 tentang kualitas
mendapatkan persentase kelayakan 95% dengan kategori sangat baik.
Rerata dari hasil tanggapan peserta didik SMA N 1 Sidomulyo
mendapatkan persentase 83,925% dengan kategori sangat baik.
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Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMA N 1 Candipuro
kelas XI IPA 2 dengan jumlah peserta didik 36 dapat diketahui data hasil
uji coba lapangan seperti pada tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMA N 1
Candipuro)
Aspek Penilaian
Penampilan Fisik
Motivasi Belajar
Pengoprasian
Kualitas
Jumlah
Rata-Rata

Nilai Per Aspek
123
950
500
340
1913
478,25

Persentase Kelayakan
68,3%
75,4%
92,6%
94,5%
330,8%
82,7%

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui pada aspek 1 tentang penampilan
fisik alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 68,3%. Pada aspek 2
penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman konsep materi
termodinamika dengan media alat peraga mendapatkan persentase kelayakan
75,4%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek pengoprasian dan kinerja alat
peraga mendapatkan persentase kelayakan 92,6%. Pada aspek 4 penilaian
tentang kualitas alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 94,5%. Dengan
rata-rata persentase kelayakan sebesar 82,7%. Data dari tabel 4.8 dapat dilihat
pada gambar 4.8 berikut:
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Gambar 4.8 Grafik Uji Coba Lapangan di SMA N 1 Candipuro

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan
di SMA N 1 Candipuro. Penilaian asepek 1 penampilan fisik alat peraga
mendapat persentase kelayakan 68,3% dengan kategori baik. Penilaian aspek
2 tentang motivasi belajar dan pemahaan konsep mendapatkan persentase
kelayakan 75,4% dengan kategori baik. Penilaian aspek 3 tentang
pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 92,6%
dengan kategori sangat baik dan penilaian aspek 4 tentang kualitas alat peraga
mendapatkan persentase kelayakan 94,6% dengan kategori sangat baik. Rerata
hasil tanggapan uji coba lapangan SMA N 1 Candipuro mendapatkan
persentase 82,7% dengan kategori sangat baik.
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Pada

uji

coba

lapangan

selanjutnya

dilakukan

di

SMA

Muhammadiyah 1 Sidomulyo dengan jumlah peserta didik 34 siswa
kelas XI IPA 2. Adapun data hasil uji coba dapat dilihat pada tabel 4.9
berikut:
Tabel 4.9 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan (SMA
Muhammadiyah 1 Sidomulyo)
Aspek Penilaian
Penampilan Fisik
Motivasi Belajar
Pengoprasian
Kualitas
Jumlah
Rata-Rata

Nilai Per Aspek
150
890
400
312
1752
438

Persentase Kelayakan
88,2%
74,8%
78,4%
91,8%
333,2%
83,3%

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui pada aspek 1 tentang
penampilan fisik alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 88,2%.
Pada aspek 2 penilaian tentang aspek motivasi belajar dan pemahaman
konsep materi termodinamika media alat peraga mendapatkan persentase
kelayakan 74,8%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek pengoprasian
dan kinerja alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 78,4%. Pada
aspek 4 penilaian tentang kualitas alat peraga mendapatkan persentase
kelayakan 91,8%. Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 83,3%.
Data dari tabel 4.9 dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut:
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Gambar 4.9 Grafik Uji Coba Lapangan di SMA Muhammadiyah 1
Sidomulyo
Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba lapangan
di SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo. Penilaian asepek 1 penampilan fisik
alat peraga mendapat persentase kelayakan 88,2% dengan kategori sangat
baik. Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar mendapatkan persentase
kelayakan 74,8% dengan kategori baik. Penilaian aspek 3 tentang
pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan sebesar 78,4%
dengan kategori baik dan penilaian aspek 4 tentang kualitas alat peraga
mendapatkan persentase kelayakan 91,8% dengan kategori sangat baik.
Rerata hasil tanggapan uji coba lapangan SMA Muhammadiyah 1
Sidomulyo mendapatkan persentase kelayakan 83,3% dengan kategori
sangat baik.
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Hasil rata-rata dari ketiga sekolah pada uji coba lapangan yang telah
dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:
Tabel 4.10 Hasil rata-rata tanggapann uji coba lapangan di tiga
sekolah
Aspek Penilaian
Penampilan Fisik
Motivasi Belajar
Pengoprasian
Kualitas
Jumlah
Rata-Rata

Nilai Per Aspek
403
2780
1405
994
5382
1345,5

Persentase Kelayakan
76%
73%
88,3%
99,4%
336,7%
84,2%

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di SMA N 1
Sidomulyo, SMA N 1 candipuro dan SMA Muhammadiyah 1
Sidomulyo dengan jumlah total 106 peserta didik diketahui pada aspek 1
tentang penampilan fisik alat peraga mendapatkan penilaian per aspek
mendapatkan jumlah nilai total sebesar 403 dan rata-rata persentase
kelayakan 76%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek motivasi belajar
dan pemahaman konsep materi termodinamika dengan media alat
peraga mendapatkan jumlah nilai total sebesar 2780 dan rata-rata
persentase kelayakan 73%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek
pengoprasian dan kinerja alat peraga mendapatkan jumlah nilai total
sebesar 14,05 dan persentase kelayakan 88,3%. Pada aspek 4 penilaian
tentang kualitas alat peraga mendapatkan jumlah nilai total sebesar 994
dan persentase kelayakan 99,4%. Jumlah total nilai seluruh aspek adalah
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sebesar 5382 dengan rata-rata 134,5 dan jumlah total persentase
kelayakan seluruh aspek adalah sebesar 336,7% dengan rata-rata
persentase kelayakan sebesar 84,2% . Data dari tabel uji coba lapangan
di ketiga sekolah dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut :
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Gambar 4.10 Grafik Hasil Rata-Rata Uji Coba Lapangan di Tiga
Sekolah.
Dari grafik diatas menunjukan hasil rata-rata persentase penilaian uji
coba lapangan di tiga sekolah. Penilaian asepek 1 penampilan fisik alat
peraga mendapat persentase kelayakan 76% dengan kategori baik.
Penilaian aspek 2 tentang motivasi belajar dan pemahaman konsep
mendapatkan persentase kelayakan 73% dengan kategori baik. Penilaian
aspek 3 tentang pengoprasian alat peraga mendapat persentase kelayakan
sebesar 88,3% dengan kategori sangat baik dan penilaian aspek 4 tentang
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kualitas alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 99,4% dengan
kategori sangat baik. Rerata hasil tanggapan peserta didik di tiga sekolah
mendapatkan persentase kelayakan 84,2% dengan kategori sangat baik.
Pada hasil penilaian guru yang dilakukan di tiga sekolah tersebut
didapatkan data hasil tanggapan pendidik yang dapat dilihat pada tabel 4.11
berikut:
Tabel 4.11 Hasil Tanggapan Pendidik Terhadap Alat Peraga
Aspek aspek
penilaian
Keterkaitan
alat peraga
dengan bahan
ajar
Nilai
pendidikan

kriteria

Efisiensi alat
peraga

Konten isi
fisika
Keakuratan
alat
Estetika

Ketahanan alat
Keamanan
bagi peserta
didik
Jumlah
Rata-rata
Keterangan

1

Pendidik
2
3

skor

Rata
Kreteria

Per
Aspek
29

Rata per
Aspek
4,83

Persentase
(%)
96,7%

1

5

5

5

15

5

2

5

4

5

14

4,7

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

5
4
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
4
5

5
4
4
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
4
4
5

4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4

14
12
14
13
14
12
13
13
13
14
14
12
14
14
14
13
14

4,7
4
4,7
4,3
4,7
4
4,3
4,3
4,3
4,7
4,7
4
4,7
4,7
4,7
4,3
4,7

67

4,47

89,3%

51

4,25

85%

28

4,7

93,3%

40

4,44

88,9%

41

4,6

91,1%

20

5

5

5

15

5

15

5

21
22
23
24

5
5
5
5
106
4,41

5
5
5
5
110
4,49

5
5
5
5
110
4,49

15
15
15
15
331
13,8

5
5
5
5
110,5
4,60

60

5

100%

331
41,38

37,29
4,7

744,3 %
93 %
Sangat Baik
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100%

Berdasarkan tabel 4.11 diatas penilai 1 yaitu ibu Endang
Triharningsih, S.Pd. guru SMA Negeri 1 Sidomulyo, penilai 2 ibu Titin
Suprihatin, S.Pd. dari SMA Negeri 1 Candipuro dan ibu Siti Fathonah, S,Pd
dari SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo. Data hasil penilaian dari tiga
pendidik tersebut dapat diketahui pada aspek 1 tentang keterkaitan alat peraga
dengan bahan ajar mendapatkan persentase kelayakan 96,7%. Pada aspek 2
penilaian tentang aspek nilai pendidikan mendapatkan persentase kelayakan
89,3%. Pada aspek 3 penilaian tentang efisiensi alat peraga mendapatkan
persentase kelayakan 85%. Pada aspek 4 penilaian tentang konten isi fisika
mendapatkan persentase kelayakan 93,3%. Pada aspek 5 tentang keakuratan
alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 88,9%. Pada aspek 6 tentang
estetika mendapatkan persentase kelayakan 91,1%. Pada aspek 7 tentang
ketahanan alat mendapatkan persentase kelayakan 100%. Pada aspek 8
tentang keamanan bagi peserta didik mendapatkan persentase kelayakan
100%. Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 93%. Data dari tabel
4.11 dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut:
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Gambar 4.11 Grafik Hasil Tanggapan Penilaian Pendidik
Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian yang dilakukan
oleh pendidik di tiga sekolah. Penilaian yang diberikan meliputi 8 aspek..
Data hasil penilaian dari tiga pendidik tersebut dapat diketahui pada aspek
1 tentang keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar mendapatkan
persentase kelayakan 96,7% dengan kategori sangat baik. Pada aspek 2
penilaian tentang aspek nilai pendidikan mendapatkan persentase
kelayakan 89,3% dengan kategori sangat baik. Pada aspek 3 penilaian
tentang efisiensi alat peraga mendapatkan persentase kelayakan 85%
dengan kategori sangat baik. Pada aspek 4 penilaian tentang konten isi
fisika mendapatkan persentase kelayakan 93,3% dengan kategori sangat
baik. Pada aspek 5 tentang keakuratan alat peraga mendapatkan persentase
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kelayakan 88,9% dengan kategori sangat baik. Pada aspek 6 tentang
estetika mendapatkan persentase kelayakan 91,1% dengan kategori sangat
baik. Pada aspek 7 tentang ketahanan alat mendapatkan persentase
kelayakan 100% dengan kategori sangat baik. Pada aspek 8 tentang
keamanan bagi peserta didik mendapatkan persentase kelayakan 100%
dengan kategori sangat baik. Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar
93% dengan kategori sangat baik.
E. Pembahasan
Tahapan awal yang dilakukan dalam perencanaan produk awal adalah
melakukan observasi kesekolah-sekolah. Hasil dari observasi yang dilakukan
diketahui bahwa penggunaan alat peraga dalam pembelajaran belum maksimal
dan alat peraga dibutuhkan dalam pembelajaran. Langkah awal yang
dilakukan dalam pembuatan alat peraga termoskop kipas angin sederhana
diawali dengan mengumpulkan alat dan bahan. Selanjutnya alat dan bahan
dirangkai menjadi sebuah alat peraga pembelajaran fisika berupa termoskop
kipas angin sederhana.
Produk

tersebut

diharapkan

dapat

menjadi

dasar

dalam

mengembangkan alat peraga. Alat peraga merupakan salah satu media
pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam melaksanakan kegiatan
pembelajarandan peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep
pembelajaran dengan baik.
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Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa
ahli sebelum diuji cobakan di lapangan. Validasi dilakukan oleh 3 ahli materi
dan 3 orang ahli media yang ahli dibidangnya.
1. Hasil validasi produk oleh ahli materi tahap I
Hasil validasi oleh ahli materi mencakup 3 aspek penilaian yaitu
keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar, nilai pendidikan, dan konten
fisika. Hasil penilaian dari 3 ahli materi mendapatkan nilai rata-rata
sebesar 2,8 dengan kriteria kelayakan sebesar 54,3%. Kategori penilaian
adalah “Cukup Baik”. Saran atau masukan yang diberikan validator yaitu
alat peraga belum bisa mengungkap materi suhu kalor, tetapi lebih ke
materi termodinamika, bahan ajar tidak ada untuk divalidasi. Hal ini
berarti alat peraga belum sesuai dengan materi pembelajaran.

2. Hasil validasi produk oleh ahli materi tahap II
Hasil validasi oleh ahli materi mencakup 3 aspek penilaian yaitu
keterkaitan alat peraga dengan bahan ajar, nilai pendidikan, dan konten
fisika. Hasil penilaian dari 3 ahli materi mendapatkan nilai rata-rata
sebesar 3,78 dengan

kriteria kelayakan sebesar 75,9%. Kategori

penilaian adalah “Baik”. Saran atau masukan sudah diperbaiki hal ini
berarti alat peraga sudah sesuai dengan materi pembelajaran dan layak
untuk digunakan.

91

3. Hasil validasi ahli media tahap I
Pada validasi yang dilakukan oleh ahli media alat peraga sudah layak
digunakan dalam pembelajaran tetapi ada beberapa komponen yang harus
diperbaiki. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh
validator ahli media. Validasi ahli media ini mecakup 5 aspek yaitu
efesiensi alat peraga, keakuratan alat peraga, estetika, ketahanan alat dan
keamanan bagi peserta didik. Hasil penilaian pada tahap I ini
mendapatkan nilai rata-rata 3,75 dengan

kriteria kelayakan sebesar

75,34% dan kategori penilaian adalah “Baik”. Salah satu bagian yang
diperbaiki adalah bagian untuk termoskop sederhana menambahkan
sebuah alat yang bisa menghantarkan panas dengan cepat, agar panas
tidak tersebar, jadi fokus terhadap lampu warna, pekatkan lagi warna
hitam pada bohlam hitam dan beri penanda pada pipet cairan. Untuk AC
pendingin sederhana kipasnya terbalik ,sambungkan kelistrik dan
membuat alat agar terlihat lebih cantik dan lebih menarik untuk dilihat.

4. Hasil validasi ahli media tahap II
Pada validasi yang dilakukan oleh ahli media alat peraga sudah layak
digunakan dalam pembelajaran tetapi ada beberapa komponen yang harus
diperbaiki. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh
validator ahli media. Validasi ahli media ini mecakup 5 aspek yaitu
efesiensi alat peraga, keakuratan alat peraga, estetika, ketahanan alat dan
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keamanan bagi peserta didik. Hasil penilaian pada tahap II ini
mendapatkan nilai rata-rata 4,40 dengan kriteria kelayakan sebesar 87%
dan kategori penilaian adalah “Sangat Baik”.
Hasil validasi produk yang telah dikembangkan menunjukan
bahwa alat peraga sudah baik tetapi perlu ada perbaikan-perbaikan agar
lebih layak dan lebih baik ketika digunakan sebagai alat peraga
pembelajaran. Produk yang telah direvisi sudah sesuai dengan saran atau
masukan dari para validator. Hasil revisi ahli media tahap I ada beberapa
saran atau masukan. Saran teserbut sudah diperbaiki. Setelah validasi
dilakukan maka produk siap diuji coba.

5. Uji Coba Produk
Uji coba produk meliputi uji coba lapangan terhadap alat peraga.
Uji coba ini diawali dengan mendemonstrasikan alat peraga tersebut
kemudian

mendiskusikan

kaitannya

dengan

pokok

bahasan

termodinamika selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi angket
tanggapan terhadap alat peraga. Dalam uji coba produk ada seorang guru
atau pendidik yang juga diminta untuk mengisi angket tanggapan pendidik
terhadap alat peraga. Angket peserta didik terdiri dari 4 aspek penilaian.
Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMA N 1 Sidomulyo
medapatkan nilai sebesar 480,75 dan kelayakan sebesar 83,925% dengan
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kategori “Sangat Baik”. Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMA N
1 Candipuro medapatkan nilai sebesar 478,25 dan kelayakan sebesar
82,7% dengan kategori “Sangat Baik”. Pada uji coba lapangan yang
dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo medapatkan nilai sebesar
438 dan kelayakan sebesar 83,3% dengan kategori “Sangat Baik”.
Sedangakn untuk penilaian pendidik di SMA N 1 Sidomulyo, SMA N 1
Candipuro dan SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo medapatkan nilai 4,60
dan kelayakan sebesar 93% dengan kategori “Sangat Baik”. Alat peraga
yang telah dikembangkan dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik.
Kekurangan alat peraga ini yaitu hanya ada 1 alat peraga sehingga tidak
semua peserta didik dapat mencoba alat peraga tersebut.
Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa termoskop kipas
angin sederhana sebagai alat peraga pembelajaran fisika pada materi
termodinamika. Alat peraga ini digunakan untuk menjelaskan materimateri tentang termodinamika. Setelah melalui tahap validasi dari
beberapa dosen yang ahli dibidangnya serta uji coba yang dilakukan alat
peraga ini dinyatakan “Sangat Baik” sehingga tidak perlu direvisi kembali.
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BAB V
KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai
berikut:
Alat peraga fisika sederhana yang dikembangkan sangat layak digunakan
sebagai bahan ajar dan dapat memotivasi minat belajar peserta didik dan selain itu
alat peraga fisika sederhana SMA juga memberi manfaat kepada pendidik yang
belum menggunakan alat peraga. Dalam menyampaikan materi kepada peserta didik
terciptanya keefektifan belajar dan meningkatkan minat belajar agar peserta didik
dapat belajar mandiri dan lebih mudah menyerap materi yang dipelajari dan dapat
meningkatkan mutu pendidikan.
Untuk mengetahui uji kelayakan alat peraga fisika menggunakan uji validasi
ke beberapa ahli yaitu dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Hasil penilaian
pada ahli materi mendapatkan persentase kelayakan 75,9% dengan kategori “Baik”.
Hasil penilaian pada ahli media mendapatkan persentase kelayakan 83,68% dengan
kategori “Sangat Baik”.
Hasil respon peserta didik SMA Negeri 1 Sidomulyo mendapatkan persentase
kelayakan 83,925% dengan kategori “Sangat Baik”, untuk SMA Negeri 1 Candipuro
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mendapatkan persentase kelayakan 82,7% dengan kategori “Sangat Baik” dan untuk
SMA Muhammadiyah 1 Sidomulyo mendapatkan persentase kelayakan 83,3%
dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan untuk respon pendidik di tiga sekolah
mendapatkan persentase 93% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan
bahwa alat peraga fisika sederhana yang dikembangkan sangat menarik bagi peserta
didik maupun pendidik dan dapat digunakan sebagai salah satu media penunjang
dalam pembelajaran.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan maka
diajukan sejumlah saran. Saran yang perlu diperhatikan adalah:
1. Memberikan suasana dan model pembelajaran yang variatif agar mengurangi
kejenuhan peserta didik sehingga kreatif dan hasil belajar peserta didik dapat
meningkat.
2. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan alat peraga fisika sederhana
sebaiknya pendidik lebih memperhatikan penggunaan waktu.
3. Pembelajaran

menggunakan

alat

peraga

perlu

diterapkan

dan

terus

dikembangkan pada pokok bahasan yang lain agar peserta didik mempunyai
gambaran hubungan antara materi yang dipelajari dengan kegunaan dalam
kehidupan sehari-hari.
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