
 

 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengembangan 

 

 

 

Borg dan Gall (1989: 772), mengemukakan bahwa: 

Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

 

Selanjutnya Richey dan Klein (2007: 1) menyatakan: 

Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam 

bentuk fisik yang berkaitan dengan desain belajar sistematik dan proses 

evaluasi dengan maksud menetapkan dasar empiris untuk 

mengkreasikan produk pembelajaran dan non-pembelajaran yang baru 

atau model peningkatan pengembangan yang sudah ada.  Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat 

analisis kebutuhan dan agar dapat berfungsi di masyarakat luas maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka diketahui bahwa pengembangan 

merupakan perwujudan spesifikasi desain menjadi suatu bentuk fisik.  

Pengembangan dapat berupa kegiatan menghasilkan produk yang baru atau 

meningkatkan produk yang sudah ada.  Perlu dilakukan analisis kebutuhan 

sebelum melakukan pengembangan dan kemudian dilakukan uji keefektifan 

ketika produk telah dihasilkan. 
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Penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada 

pengembangan produk.  Langkah-langkah penelitian pengembangan terdiri 

atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji 

coba lapangan sesuai dengan latar dimana produk tersebut akan dipakai, dan 

melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan. (Setyosari, 2010: 314) 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian pengembangan dilakukan 

melalui serangkaian langkah yang sistematik, setiap langkah yang dilakukan 

selalu mengacu pada hasil dari langkah sebelumnya hingga akhirnya 

diperoleh suatu produk yang baru. 

 

Borg dan Gall (1989: 784-785) menyatakan terdapat sepuluh langkah yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian pengembangan, yaitu: 

1) Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan 

data yang meliputi analisis kebutuhan, kajian pustaka). 

2) Planning (perencanaan) yaitu merumuskan tujuan, penentuan 

urutan dan langkah-langkah pengembangan. 

3) Develop preliminary form of product (pengembangan produk 

awal). 

4) Preliminary field testing (melakukan uji coba awal). 

5) Main product revision (melakukan revisi terhadap produk utama). 

6) Main field testing (melakukan uji lapangan utama). 

7) Operational product revision (melakukan revisi terhadap produk 

operasional). 

8) Operational field testing (melakukan uji lapangan operasional). 

9) Final product revision (melakukan revisi terhadap produk akhir).  

10) Disemination and implementation (mendiseminasikan dan 

mengimplementasikan produk). 
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Sedangkan prosedur pengembangan menurut Suyanto (2009: 322) adalah 

sebagai berikut: 

Tujuh prosedur pengembangan produk dan uji produk, yaitu: (1) 

Analisis kebutuhan, (2) Identifikasi sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan, (3) Identifikasi spesifikasi produk yang diinginkan 

pengguna, (4) Pengembangan produk, (5) Uji internal: uji spesifikasi 

dan uji operasionalisasi produk, (6) Uji eksternal: Uji kemanfaatan 

produk oleh pengguna, dan (7) Produksi. 

 

Berdasarkan prosedur pengembangan tersebut, terlihat bahwa prosedur 

pengembangan dari Borg dan Gall memiliki langkah-langkah yang lebih 

tersusun, revisi dilakukan setiap setelah melakukan uji, hingga diperoleh 

produk yang sesuai dengan tujuan pengembangan.  Hal inilah yang medasari 

penulis melakukan pengembangan alat peraga dengan mengacu pada 

prosedur pengembangan dari Borg dan Gall. 

 

 

B. Media Pembelajaran 

 

 

 

Sadiman, dkk. (2010: 6-7) menjelaskan bahwa kata media berasal dari bahasa 

Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan.  Sejalan dengan pengertian tersebut, Daryanto 

(2011: 5) menambahkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta 

didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Namun demikian, media pembelajaran bukan hanya berupa alat atau bahan 

saja, tetapi juga hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh 

pengetahuan.  Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

juga merupakan media pembelajaran, seperti dalam pernyataan Musfiqon 

(2012: 28):  

Media pembelajaran meliputi segala alat, bahan, peraga, serta sarana 

dan prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara umum media pembelajaran 

adalah segala bentuk perantara yang dapat menyampaikan pesan atau 

informasi.  Media pembelajaran mencakup alat, bahan, peraga, manusia, dan 

segala sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.   

 

Terdapat beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

media pembelajaran.  Namun, secara teoritik setiap media memiliki kelebihan 

dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh pada efektifitas 

pembelajaran.  Oleh karena itu, pemilihan media yang tepat perlu dilakukan 

agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.  

Sejalan dengan hal ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media 

dengan menggunakan beberapa kriteria umum seperti yang dituliskan oleh 

Sanjaya (2009: 224) sebagai berikut :  

(1) kesesuaian dengan tujuan, (2) kesesuaian dengan materi dan teori, 

(3) kesesuaian dengan karakteristik siswa, (4) kesesuaian dengan 

fasilitas, lingkungan dan waktu, serta (5) kesesuaian dengan gaya 

belajar siswa.  

 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran harus dipilih sesuai dengan 

bentuk pesan yang akan disampaikan dan tujuan yang akan dicapai dalam 
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proses pembelajaran tersebut.  Selain itu, faktor lain yang harus diperhatikan 

yaitu ketersediaan sumber, artinya bila media yang bersangkutan tidak 

terdapat pada sumber yang ada, maka media harus dibeli atau dibuat sendiri.  

Ketersediaan dana, tenaga, fasilitas, keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan 

media juga harus diperhatikan, artinya media diusahakan dapat digunakan 

dimanapun dan kapanpun, serta mudah dipindahkan.   

 

Santyasa (2007: 4) menjelaskan bahwa media pembelajaran menempati posisi 

yang cukup penting sebagai salah satu komponen dari sistem pembelajaran.  

Media pembelajaran memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas pembelajaran.  Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan 

proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa 

berlangsung secara optimal.  Posisi media pembelajaran sebagai komponen 

komunikasi dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 
Gambar 2.1  Posisi media pembelajaran dalam sistem pembelajaran menurut 

Santyasa (2007: 4) 

 

Dari gambar tersebut diketahui bahwa media pembelajaran merupakan 

perantara untuk menafsirkan sebuah ide atau konsep dari sumber belajar ke 

ide media pengkodean 

 

penafsiran 

kode mengerti 

gangguan 

umpan balik 

Sumber Penerima 

pengalaman pengalaman 
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penerima agar ide atau konsep tersebut dapat dimengerti melalui pengalaman 

yang dialaminya.  Selain itu media pembelajaran juga dapat digunakan oleh 

siswa sebagai sarana belajar mandiri, atau bersama dengan siswa lainnya 

tanpa kehadiran seorang guru.  Riyana (2008: 25-26) menjelaskan, 

Media dapat digunakan sebagai alat bantu visual, yaitu berupa sarana 

yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa antara lain 

untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah 

konsep yang abstrak dan memepertinggi daya serap atau retensi belajar.  

 

Rohani (1997: 7) menyatakan bahwa media pembelajaran mempunyai fungsi: 

1) Membangkitkan motivasi belajar. 

2) Mengulang apa yang telah dipelajari. 

3) Menyediakan stimulus belajar. 

4) Mengaktifkan respon siswa. 

5) Memberikan balikan dengan segera. 

6) Menggalakkan latihan dengan serasi. 

 

Fungsi media pembelajaran yang utama juga sebagai alat bantu yang dapat 

mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar.  Dengan demikian, 

penggunaan media pembelajaran sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian isi pesan pembelajaran untuk pencapaian 

tujuan pembelajaran.  Secara umum Sadiman, dkk. (2010: 16) 

mengungkapkan kegunaan media pembelajaran sebagai berikut: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga, dan daya indra. 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 
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Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan beberapa 

manfaat yang dapat diambil dari penggunaan media dalam proses 

pembelajaran, antara lain dapat memperjelas penyajian informasi, 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, menimbulkan interaksi secara langsung antara 

siswa dengan lingkungannya, dan dapat meningkatkan kemungkinan siswa 

untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.  Sehingga 

diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan semakin lancar sehingga hasil 

belajar dapat meningkat.  Atas dasar pertimbangan inilah penulis memilih 

mengembangkan media pembelajaran, yaitu berupa alat peraga. 

 

 

C. Alat Peraga 

 

 

 

Beberapa definisi tentang alat peraga menurut beberapa ahli adalah sebagai 

berikut: 

1) Ruseffendi (1993: 141) menyatakan definisi alat peraga yaitu alat 

yang digunakan untuk menerangkan atau mewujudkan konsep. 

2) Menurut Estiningsih (1994: 7), alat peraga merupakan media 

pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari 

konsep yang dipelajari. 

3) Menurut Anshari (2000: 59) alat peraga adalah alat-alat pelajaran 

yang tampak secara pengindraan dan dapat diamati.  

4) Menurut Arsito (2004: 36), alat peraga sebagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk 

belajar termasuk alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa alat peraga yang merupakan 

salah satu media pendidikan adalah alat untuk membantu proses pembelajaran 

agar proses komunikasi dapat berhasil dengan baik, efektif, dan efisien.  
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Dengan menggunakan alat peraga, hal yang abstrak dapat disajikan berupa 

benda konkret yang dapat dilihat dan dipegang sehingga dapat lebih mudah 

dipahami.   

 

Jamzuri (2007: 1.32) mengklasifikasikan alat peraga menjadi dua bagian, 

yaitu alat peraga tiga dimensi dan alat peraga dua dimensi.  Sedangkan dari 

segi pengadaannya, alat peraga dapat dikelompokkan sebagai alat peraga 

sederhana dan alat peraga buatan pabrik.  Pembuatan alat peraga sederhana 

biasanya memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat dibuat sendiri, 

sedangkan alat peraga buatan pabrik pada umumnya berupa perangkat keras 

dan lunak yang pembuatannya memiliki ketelitian ukuran serta memerlukan 

biaya yang cukup tinggi.  Berdasarkan klasifikasi ini, maka alat peraga yang 

dikembangkan oleh penulis termasuk dalam alat peraga tiga dimensi yang 

sederhana. 

 

Menurut Jamzuri (2007: 1.9), alat peraga mempunyai peranan penting bagi 

guru maupun bagi siswa, antara lain sebagai berikut:  

(1)  Membantu siswa mempermudah memahami suatu konsep. 

(2)  Membantu guru dalam proses belajar mengajar 

(3)  Memberi motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat. 

(4)  Membantu siswa lebih aktif belajar. 

 

Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran dimaksudkan agar minat dan 

motivasi siswa meningkatkan, sehingga siswa merasa tertarik, senang, dan 

lebih mudah dalam memahami konsep yang terkandung di dalamnya, serta 

menantang kesanggupan berpikir siswa.  Dengan kata lain, alat peraga dapat 
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merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa.  

 

Alat peraga tidak hanya terpaku untuk digunakan pada satu jenis percobaan 

saja, tetapi alat peraga juga dapat berupa KIT (Kumpulan Instrumen Terpadu) 

yang dapat digunakan untuk beberapa percobaan, sehingga alat peraga 

menjadi lebih fungsional.  Keberadaan alat peraga KIT dapat menjadikan 

siswa lebih memahami kegunaan dari bagian-bagian alat tersebut dan siswa 

juga akan menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan alat peraga. 

 

 

D. LKS 

 

 

 

Majid (2007: 176) menyatakan bahwa lembar kerja siswa (LKS) adalah 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.  

Sedangkan menurut Kusnandiono (2009: 1), 

LKS adalah suatu lembaran kerja bagi siswa yang disusun secara 

terprogram yang berisi tugas untuk mengamati dan mengumpulkan data 

dan tersaji untuk didiskusikan atau untuk dijawab sehingga siswa dapat 

menguji diri seberapa jauh kemampuannya dalam bahasa yang disajikan 

guru. 

 

Pengertian lain diungkapkan oleh Triyanto (2010: 111) yang menyatakan 

bahwa lembar kegiatan siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah.  Lembar kegiatan 

ini dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif 

maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam 

bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi.  
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Tugas yang diberikan dalam LKS dapat berupa tugas praktik dan teoritis.  

Tugas-tugas dalam LKS tidak akan dapat dikerjakan tanpa dilengkapi dengan 

buku lain atau referensi yang terkait dengan materi tugas.  Dengan bantuan 

LKS siswa dituntut untuk mengemukakan pendapat, melakukan kerja, 

praktik, berdiskusi, dan mampu membuat kesimpulan serta menguji 

kemampuan dan pemahamannya.   

 

LKS juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran.  Digunakannya LKS dapat melatih kemandirian 

siswa dan juga mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

Tabatabai (2009: 2) menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran, LKS 

memiliki dua fungsi, yaitu:  

1) Sebagai sarana belajar siswa baik di kelas, di ruang praktek maupun 

di luar kelas sehingga siswa berpeluang besar untuk 

mengembangkan kemampuan, menerapkan pengetahuan, melatih 

keterampilan, memproses sendiri untuk mendapatkan perolehannya. 

2) Melalui LKS, guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar sudah menerapkan metode “membelajarkan siswa” dengan 

kadar SAL (Student Active Learning) yang tinggi. 

 

Selanjutnya Alfad (2010: 2) menambahkan bahwa penggunaan LKS dalam 

pembelajaran memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1) Memberi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang perlu dimiliki 

oleh peserta didik. 

2) Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

telah disajikan. 

3) Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit 

disampaikan secara lisan. 

 

Berdasarkan uraian tentang pengertian, fungsi, dan tujuan LKS tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan suatu panduan bagi siswa dalam 
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melakukan penyelidikan berbentuk tulisan dan berfungsi untuk meningkatkan 

aktifitas siswa.  LKS tidak hanya berisi pertanyaan-pertanyaan, tugas, atau 

petunjuk teknis (misalnya praktikum) tetapi juga berisi alur pemahaman 

konsep yang menuntun siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari 

secara utuh. 

 

Pembelajaran IPA fisika dengan menggunakan metode eksperimen juga 

menjadikan LKS berfungsi sebagai penuntun siswa untuk melakukan 

eksperimen.  Siswa memperoleh data dan menarik suatu hukum atau konsep 

atau formulasi serta menarik suatu kesimpulan, sehingga LKS membantu 

siswa mengemukakan pendapat secara sistematis.  Suyanto (2009: 23) juga 

telah mengembangkan suatu model pembelajaran yang memperhatikan bekal 

ajar awal siswa dengan prinsip eksplicitisme dan ketuntasan, serta 

menerapkan pendekatan keterampilan proses untuk mengembangkan suatu 

LKS.  Model pembelajaran tersebut disajikan secara tercetak dalam bentuk 

LKS dengan format sebagai berikut:  

1) Judul: Berupa judul suatu topik pembelajaran 

2) Tujuan Pembelajaran: Berupa tujuan pembelajaran khusus (TPK), 

yang pengembangannya melalaui analisis materi pelajaran (AMP) . 

3) Wacana-wacana materi prasyarat berupa pendahuluan, sebagai 

pengetahuan dan keterampilan yang merupakan bekal awal ajar. 

Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat berupa kemampuan 

konseptual fisika atau keterampilan-keterampilan dasar laboratoris. 

4) Wacana Utama yang sesuai dengan topik pembelajaran. Wacana ini 

dapat berupa bahan ceramah, tuntunan menggunakan bahan 

kepustakaan atau tugas-tugas laboratories, contoh permasalahan, 

pemecahkan masalah dengan prosedur ilmiah, atau latihan 

menyelesaikan tugas memecahkan masalah secara laboaratoris.  

5) Kegiatan pralaboratorium: Berupa penyajian masalah yang harus 

disampaikan guru untuk dipecahkan oleh siswa dengan prosedur 

ilmiah. Berisi pula tuntunan merumuskan hipotesis, tuntunan 

merencanakan suatu kegiatan kerja untuk menguji rumusan hipotesis 

yang telah dirumuskan.  



20 

 

6) Kegiatan Laboratorium: Berupa instruksi untuk melaksanakan 

kegiatan kerja yang telah direncanakan dan telah diperiksa guru, 

bimbingan pengumpulan data, bimbingan analisis data, dan 

bimbingan penarikan kesimpulan. Semua bimbingan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya merupakan tuntunan 

melakukan setiap langkah prosedur ilmiah. 

 

LKS yang dikembangkan berisi komponen-komponen yang terstruktur untuk 

membantu proses pemahaman konsep siswa secara utuh.  Komponen tersebut 

misalnya: (1) informasi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang harus dicapai siswa beserta indikatornya, (2) masalah kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai informasi awal pembuka untuk menarik minat, 

perhatian dan arah pemikiran siswa (seperti apersepsi dalam kegiatan 

pembelajaran), (3) penugasan awal prapraktikum dan studi literatur untuk 

menuntaskan bekal awal dan memulihkan retensi belajar siswa sebelum 

melakukan praktikum, (4) praktikum menggunakan KIT praktikum dengan 

panduan dan soal-soal pembangun konsep untuk menarik kesimpulan, (5) 

tindak lanjut hasil praktikum, dan (6) evaluasi, berisi soal-soal untuk menguji 

pemahaman konsep siswa yang telah diperoleh melalui praktikum. 

 

LKS harus sesuai dengan ketentuan format instrumen penilaian buku 

pelajaran untuk SMP/MTs yang telah ditetapkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BNSP) tahun 2006.  Instrumen penilaian tersebut 

meliputi: (1) komponen kelayakan isi, (2) komponen kebahasaan, dan (3) 

komponen penyajian.  Di dalam komponen-komponen tersebut terdapat 

standar-standar yang perlu diperhatikan oleh penyusun agar media cetakan 

yang dihasilkan berkualitas baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  
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Kusnandiono (2009: 2) secara lebih rinci menjelaskan agar dapat berfungsi 

dengan baik, LKS harus memenuhi beberapa kriteria berikut : 

1) Desainnya menarik atau indah. 

2) Kata-kata yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti. 

3) Susunan kalimatnya singkat namun jelas artinya. 

4) LKS harus dapat membantu atau memotivasi siswa untuk berfikir 

kritis. 

5) Penjelasan atau informasi yang penting hendaknya dibuat dalam 

lembaran catatan siswa. 

6) LKS harus dapat menunjukkan secara jelas bagaimana cara. 

merangkai atau menyusun alat yang dipakai dalam suatu kegiatan. 

7) Urutan kegiatan harus logis (tujuan, alat/bahan, cara kerja, data, 

pertanyaan, dan kesimpulan). 

8) LKS disusun berdasarkan dengan kisi-kisi soal yang sesuai dengan 

kurikulum. 

9) LKS dibuat sesuai dengan kompetensi dasar suatu pelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LKS tidak hanya berisi 

petunjuk praktikum tetapi memuat pertanyaan-pertanyaan yang menggiring 

siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari.  Untuk itu, dalam 

menyiapkannya guru harus cermat dan memiliki pengetahuan serta 

keterampilan yang memadai, karena LKS harus memenuhi kriteria-kriteria 

yang nantinya dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran. 

 

 

E. Evaluasi Media Pembelajaran 

 

 

 

Arikunto (2006: 2) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian 

kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Purwanto (2002: 55) menyatakan bahwa 

evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau 
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membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah 

dicapai oleh siswa.  Selain dari pada itu, evaluasi juga dapat dipandang 

sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang 

sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.  Dengan 

demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah 

pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu.   

 

Kekuatan dan kelemahan media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru 

biasanya dapat diketahui dengan jelas setelah media tersebut digunakan di 

kelas dan dievaluasi dengan seksama.  Evaluasi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti diskusi kelas dan kelompok, interviu perorangan, 

observasi mengenai perilaku siswa, dan evaluasi media yang telah tersedia.  

Hasil evaluasi yang diperoleh akan memberi petunjuk tentang bagian-bagian 

media pembelajaran tersebut yang sudah baik dan yang belum baik.  Atas 

dasar hasil evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang 

diperlukan, baik pada saat media tersebut sedang digunakan maupun setelah 

media tersebut digunakan.  Perbaikan akan berguna untuk menyempurnakan 

media pada kegiatan pembelajaran selanjutnya sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 

Menurut Sadiman, dkk. (2010: 182), macam-macam evaluasi program media 

meliputi dua bentuk pengujicobaan media yang dikenal dengan evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif.  Evaluasi formatif adalah proses yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas, efisiensi, dan 
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kemenarikan bahan-bahan pembelajaran (termasuk media pembelajaran) 

terhadap aktivitas belajar siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Hasil evaluasi formatif untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi media hasil 

pengembangan menurut Uno (2007: 32) selanjutnya dijadikan dasar untuk 

memberikan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan yang diperlihatkan oleh unjuk kerja siswa.  Apabila semua tujuan 

sudah dapat dicapai, efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam 

mata pelajaran tertentu dianggap berhasil dengan baik.  Evaluasi semacam 

inilah yang disebut dengan evaluasi sumatif.  Namun demikian, kegiatan 

evaluasi dalam program pengembangan media pendidikan dititikberatkan 

pada kegiatan evaluasi formatif.   

 

Menurut Suyanto (2009: 227), media pembelajaran dikatakan baik atau 

efektif jika telah dilakukan tiga uji penting (pada kondisi tertentu) yaitu uji isi 

materi, uji desain media, dan uji efektivitas media.  Rentang nilai yang 

digunakan dari penilaian uji isi materi dan uji desain media dapat dianalisis 

menggunakan rentang nilai pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  Konversi Nilai Kualitas ke Pernyataan Nilai Kualitas  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Suyanto (2009: 227) 

 

Efektivitas media tidak dianalisis menggunakan rentang seperti yang terdapat 

pada Tabel 2.1, melainkan menggunakan persentase ketuntasan.  Apabila 

Skor kualitas Pernyataan kualitas 

3,26 - 4,00 Sangat Baik 

2,51 - 3,25 Baik 

1,76 - 2,50 Kurang Baik 

1,01 - 1,75 Tidak Baik 
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75% siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya maka media dikatakan 

efektif.  (Nugroho, 2001: 18) 

 

Tahapan evaluasi media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Evaluasi Satu Lawan Satu 

Evaluasi media tahap satu lawan satu yang disebut dengan istilah one to 

one evaluation dilaksanakan dengan memilih dua orang atau lebih siswa 

yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat, hendaknya 

terdiri dari siswa yang kemampuan umumnya sedikit di bawah rata-rata 

dan yang di atas rata-rata.  Jumlah dua orang untuk kegiatan ini adalah 

jumlah minimal.  Media tersebut disajikan secara individual.  Jika media 

didesain untuk belajar mandiri, siswa mempelajari sendiri kemudian hasil 

pembelajaran tersebut diamati.  Setelah selesai, bisa juga mencobakannya 

kepada beberapa orang siswa yang lain dengan prosedur yang sama.  

Peneliti juga dapat mencobakannya kepada ahli bidang studi (context 

expert) untuk mendapatkan umpan balik yang bermanfaat.  Atas dasar data 

dan informasi dari hasil kegiatan tersebut, kemudian dilakukan revisi 

sebelum media dicobakan ke kelompok kecil. 

2) Evaluasi Kelompok Kecil 

Pada tahap ini media perlu dicobakan kepada 10-20 siswa yang dapat 

mewakili populasi target.  Siswa yang dipilih hendaknya mencerminkan 

karakteristik populasi.  Langkah evaluasi media kelompok kecil sama 

dengan langkah evaluasi media tahap satu lawan satu. 
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3) Evaluasi Lapangan 

Evaluasi lapangan atau field evaluation adalah tahap akhir dari evaluasi 

formatif.  Setelah melalui dua tahap evaluasi di atas, media yang dibuat 

telah mendekati kesempurnaan, kemudian melalui evaluasi lapangan 

kebolehan media yang dibuat akan benar-benar teruji.  Pilih sekitar 30 

siswa dengan berbagai karakteristik (tingkat kepandaian, kelas, latar 

belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar dan sebagainya) sesuai 

dengan karakteristik populasi sasaran.  

 

Evaluasi yang digunakan pada pengembangan alat peraga ini hanya evaluasi 

satu lawan satu dan evaluasi kelompok kecil.  Setelah melewati tahap-tahap 

evaluasi tersebut sudah dapat terbukti kebenaran, efektifitas, dan efesiensi 

media yang dikembangkan.  

 

 

F. Tekanan 

 

 

 

1. Tekanan Zat Cair 

 

Tekanan merupakan besaran skalar, karena tidak memiliki arah.  Tekanan 

pada zat cair memiliki sifat: 

a) Bergantung pada gravitasi. 

b) Bergantung pada kedalaman. 

c) Bergantung pada massa jenis zat cair. 

d) Tidak bergantung pada bentuk wadah. 
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Menurut Sumarwan, dkk (2007: 98-99) pernyataan ini dikenal dengan 

sebutan “hukum utama hidrostatika”.  Ini juga berarti bahwa kedalaman, 

gravitasi, dan massa jenis berbanding lurus dengan tekanan sehingga dapat 

dirumuskan: 

Ph = ρ x g x h 

Di mana: P = tekanan (N/m
2
 atau Pa) 

ρ = massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

g = percepatan gravitasi (N/kg) 

h = kedalaman benda di dalam zat cair (m) 

 

Tekanan juga dinyatakan dengan satuan Pascal (Pa) untuk menghormati 

Blaise Pascal.  Pa digunakan sebagai satuan internasional (SI) tekanan. 

1 N/m
2
 = 1 Pa 

 

a) Hukum Pascal 

Sumarwan, dkk (2007: 101) menyatakan bahwa Hukum Pascal yang 

dikemukakan oleh Blaise Pascal berbunyi: 

Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu 

ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke 

segala arah dengan sama besar (sama kuat). 

 

Selanjutnya Sumarwan, dkk (2007: 102-104) menyatakan: 

Dalam kehidupan sehari-hari, Hukum  Pascal banyak 

dimanfaatkan dan sering disebut sebagai “Prinsip Pascal”.  

Prinsip Pascal digunakan pada: 

1) Dongkrak hidrolik 

Cara kerja dongkrak hidrolik: tekanan yang diberikan pada 

pengisap tekan lebih kecil diteruskan oleh zat cair (minyak) 

ke pengisap yang penampangnya lebih besar sehingga 

menghasilkan gaya angkat yang besar.  Sesuai dengan hukum 

Pascal, tekanan yang dikerjakan pada pengisap kecil sama 

dengan tekanan pada pengisap besar.  Karena 𝑃 =  
𝐹

𝐴
, maka 

didapat rumus P1 = P2 

𝐹1

𝐴1
 =  

𝐹2

𝐴2
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Di mana:  F1 = gaya pada pengisap kecil (N) 

F2 = gaya pada pengisap besar (N) 

A1 =luas penampang pengisap kecil (cm
2
 ; m

2
) 

A2 = luas penampang pengisap besar (cm
2
 ; m

2
) 

2) Pasta Gigi 

Jika kamu menekan bagian bawah kemasan pasta gigi, maka 

pasta gigi akan keluar dari bagian atas kemasan.  Keluarnya 

pasta gigi jika kemasannya ditekan terjadi berdasarkan 

prinsip Pascal. 

3) Mesin Hidrolik Pengangkat mobil 

Alat ini sering dijumpai di bengkel pencucian mobil.  Untuk 

mencuci bagian bawah mobil dengan leluasa, digunakan 

mesin yang dapat mengangkat mobil.  

4) Pompa Hidrolik Ban Sepeda 

5) Mesin Pengepres Hidrolik 

6) Rem Piringan Hidrolik 

 

b) Konsep Bejana Berhubungan 

Konsep bejana berhubungan menurut Sumarwan, dkk (2010: 106-107) 

adalah: 

Permukaan zat cair dalam suatu bejana berhubungan akan selalu 

menyamakan dengan permukaan zat cair sejenis yang ada pada 

bejana-bejana yang saling berhubungan tersebut.  Konsep bejana 

berhubungan ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Konsep bejana berhubungan tidak berlaku jika: 

1) Bejana berhubungan diisi dua zat cair yang tidak sejenis. 

2) Zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncang 

(tidak tenang). 

3) Salah satu bejana terdiri dari pipa kapiler. 

4) Bejana berhubungan diberi tekanan yang tidak sama. 

 

Perhitungan Prinsip Pascal dapat diaplikasikan pada bejana 

berhubungan.  Jika sebuah pipa U diisi dua jenis zat cair yang 

berbeda, maka permukaan kedua zat cair dalam pipa tersebut tidak 

sama.  Tekanan zat cair pada pipa tersebut sama besar, sehingga dapat 

dituliskan persamaan berikut:  

P1 = P2 
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ρ1  x g x h1 = ρ2 x g x h2 

ρ1 x h1 = ρ2 x h2 

𝜌1 =
ℎ2

ℎ1
𝜌2 𝜌2 =

ℎ1

ℎ2
𝜌1 

ℎ1 =
𝜌2

𝜌1
ℎ2 ℎ2 =

𝜌1

𝜌2
ℎ1 

Di mana: P1 = tekanan pada zat cair pertama 

P2 = tekanan pada zat cair kedua 

ρ1 = massa jenis zat cair pertama 

ρ2 = massa jenis zat cair kedua 

h1 = ketinggian zat cair pertama 

h2 = ketinggian zat cair kedua 

g = gaya gravitasi di tempat tersebut 

 

c) Hukum Archimedes 

1) Mengapung, Melayang, dan Tenggelam 

a. Mengapung 

Benda mengapung ketika: 

1) Hanya sebagian benda yang tercelup di dalam zat cair. 

2) Gaya apung lebih besar daripada berat benda. 

3) Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. 

4) Volume zat cair yang didesak benda sama dengan volume 

benda yang tercelup dalam zat cair (yang tercelup saja). 

 

b. Melayang  

Benda dikatakan melayang jika: 

1) Benda seluruhnya tercelup ke dalam zat cair. 

2) Gaya apung sama dengan berat benda. 

3) Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. 

4) Volume air yang didesak benda sama dengan volume benda. 

 

c. Tenggelam 

Benda tenggelam ketika: 

1) Benda seluruhnya tercelup ke dalam zat cair. 

2) Gaya apung lebih kecil dari berat benda. 

3) Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. 

4) Volume zat cair yang didesak benda lebih kecil dari volume 

benda.  
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2) Penerapan Hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari 

a. Jembatan Ponton 

Jembatan ponton adalah jembatan yang terbuat dari drum-drum 

kosong yang tertutup rapat, disusun sejajar, dan di atasnya diberi 

papan.  Drum kosong akan mengapung karena drum kosong itu 

berongga sehingga makin banyak air yang didesak.  Ini 

menyebabkan gaya apung mampu mengimbangi berat drum 

beserta orang yang menyebrang di atasnya. 

b. Kapal Laut 

Kapal laut terbuat dari besi dan baja yang sangat berat tetapi 

dapat terapung di laut, Pratiwi (2008: 248) menyatakan: 

Misalkan kamu membentuk balok baja menjadi mangkok 

besar dan berongga.  Saat mangkok ini di letakkan di atas 

permukaan air, ia akan mendesak lebih banyak air 

daripada baja berbentuk balok.  Mangkuk itu mendesak 

cukup banyak air untuk mengimbangi berat mangkuk baja 

tersebut, dan mangkuk-mangkuk itu terapung. 

 

c. Galangan Kapal 

Galangan kapal adalah sebuah alat besar yang digunakan untuk 

mengangkat bagian bawah kapal.  Ketika air laut masih 

terperangkap dalam dinding rangkap di dalam galangan, 

sebagian kapal masih tenggelam.  Setelah diberi topangan yang 

kuat, air laut di dalam dinding rangkap dikeluarkan perlahan-

lahan.  Setelah air keluar seluruhnya, kapal terangkat. 

d. Kapal Selam 

Kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara 

lambung dalam dan lambung luar.  Kapal akan tenggelam jika 
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tangki pemberat diisi air.  Kapal akan mengapung jika air 

dikeluarkan dari tangki pemberat. 

 

2. Tekanan Udara (Gas) 

 

Udara memiliki tekanan karena adanya gravitasi bumi.  Tekanan udara 

juga dihasilkan dari gerakan partikel-partikel udara yang sangat cepat dan 

bertumbukan satu sama lain.  Makin dekat dengan permukaan laut, 

tekanan udara makin besar dan semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil 

kerapatan udaranya.  Tekanan udara di permukaan laut adalah 76 cmHg 

atau 1 atmosfer (atm) atau 1,013 bar atau 1,013 x 10
5
 Pa.  Perlu 

diperhatikan bahwa tekanan 1 Pa sangat kecil, besarnya kira-kira sama 

dengan gaya selembar uang kertas yang bekerja di atas meja.  

 

Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tekanan udara: 

a) Mengisap minuman dengan sedotan 

b) Mengeluarkan susu kental dari kaleng 

c) Alat suntik 

d) Pengisap karet 


