
 

 

 

 

 

 

 

 

V. KAJIAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kajian Produk yang Telah Direvisi 

 

 

 

Kajian dari produk KIT alat peraga tekanan yang telah direvisi ini adalah: 

1. Dihasilkan KIT alat peraga tekanan berbasis teknologi murah yang 

dilengkapi LKS panduan praktikum untuk pembelajaran IPA fisika kelas 

VIII SMP. 

2. KIT alat peraga tekanan dapat digunakan untuk enam percobaan, yaitu 

percobaan tekanan hidrostatik, percobaan alat peraga Hartl yang 

dimodifikasi, percobaan hukum Pascal, percobaan bejana berhubungan, 

percobaan terapung, melayang, dan tenggelam, dan percobaan tekanan 

udara. 

3. Berdasarkan hasil uji lapangan operasional yang telah dilakukan, alat 

peraga tekanan dinyatakan menarik, mudah, dan sangat bermanfaat. 

4. Berdasarkan hasil uji lapangan operasional yang telah dilakukan, LKS 

panduan praktikum tekanan dinyatakan sangat menarik, sangat mudah, 

dan sangat bermanfaat. 

5. Alat peraga beserta LKS panduan praktikum dinyatakan efektif untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran siswa kelas VIII SMPT N 15 
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TKBM Bandar Lampung dengan persentase ketuntasan belajar siswa pada 

uji lapangan operasional sebesar 95%. 

 

 

B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

 

 

 

Saran pemanfaatan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Lakukan percobaan menggunakan alat peraga tekanan hasil 

pengembangan sesuai dengan langkah percobaan di dalam LKS panduan 

praktikum. 

2. Pada percobaan tekanan hidrostatik, baca hasil pengukuran jarak pancuran 

air pada milimeter block dengan seksama. 

3. Pada percobaan alat peraga Hartl yang dimodifikasi dan percobaan bejana 

berhubungan, baca hasil pengukuran posisi air di dalam pipa U pada 

milimeter block dengan seksama. 

4. Pastikan tidak terjadi kebocoran udara pada alat peraga tekanan percobaan 

hukum Pascal, karena jika terdapat kebocoran maka hasil percobaan tidak 

dapat diperoleh dengan benar. 

5. Berhati-hati saat menggunakan alat yang terbuat dari bahan yang mudah 

pecah seperti pipet tetes. 

6. Berhati-hati saat menggunakan benda yang dapat berbahaya seperti 

gunting penjepit dan paku penahan papan dongkrak. 

7. Setelah selesai digunakan, bersihkan dan rapikan alat peraga tekanan. 
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Diseminasi dan pengembangan produk lebih lanjut: 

1. Menggiatkan pengujian penggunaan alat peraga beserta LKS hasil 

pengembangan dalam skala yang lebih besar untuk mengetahui kelebihan 

dan tingkat efesiensi penggunaan alat peraga dan LKS sebagai media dan 

sumber belajar bagi siswa. 

2. Mengembangkan alat peraga tekanan lebih lanjut dengan mengusahakan 

memperkecil faktor kebocoran dan faktor eksternal lain yang 

mempengaruhi hasil percobaan. 

3. Mengubah sistem-sistem manual yang ada pada alat peraga menjadi 

sistem otomatis sehingga lebih mempermudah penggunaan dan 

pengoprasian alat peraga, seperti mengganti sistem penekan dari plastik 

dengan menggunakan sistem pompa yang dimodifikasi. 

4. Memperbaiki kekurangan alat peraga pada pembuktian hukum Pascal 

dengan menunjukkan bahwa tekanan pada ruangan tertutup diteruskan 

sama besar ke segala arah. 

5. Menggiatkan penelitian lanjutan berupa pengembangan KIT alat peraga 

beserta LKS panduan praktikum dengan menerapkan metode 

pembelajaran eksperimen atau demonstrasi untuk pokok bahasan yang 

lain atau pengembangan LKS fisika menggunakan pendekatan, model, 

atau metode pembelajaran yang lain. 

 


