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Pendidikan adalah suatu proses dalam mendidik dan mengembangkan 
segala potensi yang dimiliki oleh individu sebagai subjek belajar. Sebagai suatu 

roses, pendidikan memiliki tujuan yang hendak dicapai agar pendidikan 
empunyai suatu arah. Berkaitan dengan tujuan pendidikan maka, dalam 
dang- undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa 

"Tujuan dari .Pendidikan Nasiolnal adalah untuk meningkatkan 
e . ampuan dan potensi pada peserta didik sehingga menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak, berilmu dan 
erpendidikan, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
e okratis serta bertanggung jawab." 

Berkaitan dengan tujuan nasional maka, yang perlu ditekankan adalah 
agaimana mengernbangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik sehingga 
j an nasional tersebut dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
er.didikan diarahkan pada pembelajaran yang berkualitas sehingga mampu 

k mengeluarkan dan menghasilkan serta menciptakan lulusan yang memiliki 
ca a saing a tau kompetitif. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan untuk 
-e aksimalkan kegiatan belajar sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. 

Hasil belajar menjadi suatu tolak ukur ketercapaiannya suatu indikator 
-=~ belajaran. Hasil belajar adalah segala perubahan dalam diri peserta didik 
- am aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap kegiatan pembelajaran 

dilakukan diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar yang maksimal 
mencakup inteligensi, sikap, dan keahlian. 

Setiap diri peserta didik perlu untuk diberikan bekal kemampuan berpikir 
· · is agar sebagai peserta didik mampu menyeleksi dan memeriksa kebenaran 
- · suatu jawaban atau pendapat. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis 
::se a dioik dapat membantu peserta didik membuat kesimpulan dengan 
-- pertimbangkan data dan fakta di lapangan. Oleh sebab itu, dalam 
-::. gembangkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis maka perlu sebuah 
-=~ belajaran yang dilakukan guna untuk meningkatkan · hasil belajar dan 
· --ampuan berpikir kritis. Dalam pembelajaran yang dilakukan dikelas, juga 
- -.:o kan media belajar yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Media belajar merupakan suatu alat yang digunakan untuk 
+e ... yampaikan pesan atau materi pembelajaran dari seorang guru kepada 
:=Se a didiknya. Banyak media yang dapat dipilih dalam pembelajaran 
· - ~ snya pembelajaran Fisika. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

adalah tekanan hidrostatis. Media tekanan hidrostatis dikembangkan oleh 
- - · · salah satu peserta didik Universitas Muhammadiyah Metro. Hasil 
:- ca· ian Sapriki (2017) menghasilkan sebuah media belajar tekanan hidrostatis. 

s-- a belajar tekanan hidrostatis mempunyai bentuk berupa tabung arkilik 
empat lubang dengan posisi kedalaman yang berbeda-beda yakni 2 

~- ada kedalaman 1 Ocm dan lubang dikedalaman 30 cm. Setiap lubang 
diberikan kran dapat dibuka dan ditutup, alat tekanan hidrostatis juga 

- - - api dengan Manometer yang dapat digunaan untuk mengukur besarnya 
hidrostatis. Hasil pengembangan berupa media belajar yang 

· :,-::;a gkan oleh Sapriki mempunyai keunggulan yaitu media belajar ini 
enunjukkan hubungan antara kedalaman dan massa dengan besar 
idrostatik yang dihasilkan pada manometer. Selain itu, alat yang 

:--- a ·ekanan hidrostatik yang dikembangkan memiliki desain yang menarik 
api dengan buku panduan. 

RINGKASAN 
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Alat tekanan hidrostatis yang telah dikembangkan oleh Sapriki terbatas 
pada tahap pengembangan yang menghasilkan produk saja, sehingga belum 

emah untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk 
engetahui apakah media belajar tekanan hidrostatis tersebut efektif digunakan 

sebagai media belajar, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menguji 
engaruh media belajar tekanan hidrostatis terhadap hasil belajar dan 
emampuan berpikir kritis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen. 
dapun rancangan penelitian eksperimen yang dilakukan menggunakan 

rancangan penelitian postest-only desiqn group. Setelah sampel diberikan 
perlakuan maka akan dilakukan pastes untuk mengukur kemampuan berpikir 
peserta didik. 

Menurut Sugiyono (2015:257) bahwa "populasi adalah seluruh objek yang 
menjadi amatan dalam penelitian." Populasi penelitian yang digunakan adalah 
peserta didik di MAN 1 Lampung Timur. Peserta didik yang menjadi sampel 
penelitian adalah kelas X IPA. 

lnstrumen pengumpulan data menggunakan soal tes kemampuan berpikir 
peserta didik, Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif 
menggunakan uji-t sampel tidak berpasangan. Artinya menggunakan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 
engan menggunakan uji-t yang diperoleh yaitu 4iitung > t1abe1 atau 4,98 > 2,000, 
ang artinya bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 
embelajarannya menggunakan media belajar tekanan hidrostatis lebih tinggi 
aripada kemampuan berpikir kritis peserta didik yang pembelajarannya tidak 
enggunakan media belajar tekanan hidrostatis. Kesimpulan dari hasil penelitian 

· i bahwa ada pengaruh Penggunaan Alat Peraga Tekanan Hidrostatis terhadap 
emampuan berpikir kritis peserta didik di MAN 1 Lampung Timur Tahun 

Pelaiaran 2019/2020. 
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ABSTRAK 

 

Nurrohmah, Eka. 2020. Pengaruh Penggunaan Media Belajar Tekanan 
Hidrostatis terhadap kemampuan Berpikir Kritis Peserta didik di MAN 1 
Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Fisika, FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing: 
(I) Drs.Partono, M.Pd. (II) Barkah Salim, M.Pd.Si 

Kata Kunci: Media belajar tekanan Hidrostatis, kemampuan berpikir kritis 

Peserta didik perlu untuk diberikan bekal kemampuan berpikir kritis agar 
sebagai peserta didik atau Peserta Didik  mampu menyeleksi dan memeriksa 
kebenaran dari suatu jawaban atau pendapat. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan media belajar tekanan 
hidrostatis terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian eksperimen. Percobaan yang dilakukan dengan 
menggunakan alat peraga tekanan hidrostatis di Kelas XI IPA untuk menjelaskan 
meteri tekanan hidrostatis. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 
XI IPA di MAN 1 Lampung Timur. Sampel penelitian adalah kelas XI IPA 1 
sebagai kelas eksperimen, dan XI IPA 2 Sebagai kelas Kontrol. Pengambilan 
sampel menggunakan Cluster random sampling.  Instrumen penelitian 
menggunakan soal tes dan analisis data menggunakan rumus uji-t.  Berdasarkan 
hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan 
menggunakan uji-t yang diperoleh yaitu thitung > ttabel  atau  4,98 > 2,000, yang 
artinya bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis  peserta didik yang 
pembelajarannya menggunakan media belajar tekanan hidrostatis lebih tinggi 
daripada kemampuan berpikir kritis peserta didik yang pembelajarannya tidak 
menggunakan media belajar tekanan hidrostatis. Kesimpulan dari hasil penelitian 
ini bahwa ada pengaruh Penggunaan Alat Peraga Tekanan Hidrostatis terhadap 
Kemampuan berpikir kritis peserta didik di MAN 1 Lampung Timur Tahun 
Pelajaran 2019/2020. Berdasarkan hasil penelitian saranya agar guru dan calon 
guru bidang Fisika hendaknya memperhatikan penggunaan alat peraga dalam 
pembelajaran. Hal ini karena dalam pembelajaran media sangat penting untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik yang salah satunya adalah 
kemampuan berpikir kritis.  
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(Penulis) 

"Belajar adalah kewajiban, belajar adalah kunci kesuksesan" 

(Henry Ford) 

"oranq yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun umurnya 
masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan 

selamanya menjadi muda" 

(Nabi Muhammad SAW) 

"Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT 
akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga " 

(Q.S Al-'alaq: 1) 

Artinya: "Baca/ah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan" 

MOTTO 



lmamater Universitas Muhammadiyah Metro yang tercinta. 

1. Kedua orangtuau tercinta, Ayahanda dan lbunda tercinta, sebagai tanda 

bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku 

persembahkan karya kecil ini kepada Ayah (Sugiamo) dan lbu (Tutik 

Setyawati) yang selalu membimbing dan rnendo'akan, memberikan 

perhatian, kasih sayang, segala dukungan, serta cinta kasih. 

2. Suamiku tercinta yang selalu membuatku tersenyum, memberikan 

semangat dan dukungan kepadaku, selalu menasehatiku untuk menjadi 

lebih baik serta yang selalu menanti keberhasilan dan kesuksesanku. 

3. Ors. Partono.,M.Pd selaku dosen pembimbing 1 dan M. Barkah 

Salim.,M.Pd selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan 

nasehat, arahan, dan bimbingan dengan penuh kebijaksanaan dan 

kesabaran demi kesempumaan skripsi ini. 

4. Dosen-dosen prodi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Metro 

yang memberikan perhatian, ilmu pengetahuan, dan pengalaman kepada 

penulisan. 

5. Rekan-rekan seperjuangan pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah 

Metro angkatan 2015, Terima kasih atas rasa kekeluargaan yang terjalin 

kurang lebih 4 tahun ini. Serta semua orang yang telah memberikan 

inspirasi, semangat untuk hidup, motivasi untuk berjuang, dan ambisi 

untuk mengejar mimpi. 

lbu Bapak 38 (Bapak Hardoyo dan lbu Gati) yang telah menjadi 

orangtuaku selama di Metro yang selalu memberi semangat dalam 

enyelesaikan tudas akhir. 

- Keluarga besar lkatan Mahasiswa Pendidikan Fisika UM Metro (IMAFIS). 

engan segala puji syukur selalu kami panjatkan kepada Allah SWT, dan doa 

ari orang tua dan suami, akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Skripsi 

i dibuat sebagai ungkapan rasa syukur, hormat dan cinta kasih penulis kepada: 
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Penulis 

Ors. H. Jazim Ahmad, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Metro yang telah memberikan fasilitas dalam belajar. 

Ors. Partono, M.Pd., Selaku Oekan FKIP Universitas Muhammadiyah 

Metro sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran sehingga terselesainya skripsi ini. 

Oedy Hidayatullah Al Arifin, M.Pd., Selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro. 

M. Barkah Salim, M.Pd. Si, Selaku dosen pembimbing II yang telah 

membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. 

Bapak dan lbu dosen program studi Pendidikan Fisika atas ilmu yang 

tefah diberikan sefama pendidikan. 

Rekan-rekan Peserta Oidik Program Studi Fisika angkatan 2013, 2014 

yang selalu memberikan inspirasi dan ilmu baru. 

lmamater Universitas Muhammadiyah Metro. 

~ Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

==--~ s berharap semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan 

-=~_.a semua, serta skripsi ini dapat berguna, Amiin. 

arena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih 

·- a: 

Alhamdullillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

pahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

si ini dengan judul: "Pengaruh Penggunaan Media Belajar Tekanan 

s atis terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Pada Peserta Didik di MAN 1 

g Timur Tahun Pelajaran 2019/2020". Selama menyelesaikan skripsi ini, 

::- .... ls tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan banyak pihak. 

- etemu'eleikum Wr. Wb. 
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