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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber 
lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Upnyn Peningkntnn Mutu Pembelnjnrait Melalui 
Optimnlisnsi Keiernmpilnn Belnjur dun Mengnjar Fisika di SL TPN 13 Pndnng 
berdasarkan Surat Perjanjian Icontrak Nomor : 1 102154 l/KU/Rutin/200 1 Tanggal 25 
April 200 1 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 
Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi 
terkait dalaln rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil 
penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosenftenaga peneliti Universitas 
Negeri Padang sesuai dengan fakyltas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini 
bennanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pembahas 
Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas 
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami 
menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. ICami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan 
sebagainlana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih 
baik lagi di masa yang akan datang. 

Terinia kasih. 
~dang ,  30 November 2001 
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ABSTRAK 

Penelitian tirldakan kelas ini dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
mengkondisikan kegiatan pembelajaran sehingga siswa mau mempersiapkan diri 
sebelum pembelajaran dimulai, bentuk bimbingan seperti apa yang tepat yang 
diberikan agar siswa memperoleh hasil belajar yang maksimal sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapinya dan mengetahui bagaimana melibatkan siswa 
semaksimal mungkin selama proses belajar mengajar berlangsung. Metode 
penelitian adalah deskriptif kualitatif model siklus. Guru yalig mengajar Fisika di 
SLTP 13 kelas 2-1 Padang bertindak sebagai pelaku tindakan. Padang sebagai 
pelaku tindakan dan peneliti sendiri yang merangkap sebagai observer. Dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan di atas dapat mengkondisikan 
kegiatan pembelajaran sehingga siswa mau mempersiapkan diri sebelum 
pembelajaran dimulai. Bentuk bimbingan seperti mengarahkan cara membaca, 
meringkas dan mencatat yang benar dapat membantu siswa agar memperoleh 
hasil belajar yang maksimal. Diiringi dengan metode penyajian materi yalig tepat 
maka dapat melibatkan siswa semaksimal mungkin selama proses belajar 
mengajar berlangsung 































































































TCUTS TCE 1 
KELAS 11-1 SLTP 13 PADANG 

Konsep : Kalor 
Sub Konsep : - Pada waktu zat melebur, diperlukan kalor dan suhu tetap 

- Beberapa peralatan sehari-hari y'mg mernanfaatkan kalor 
- Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi 

Hariltanggal : Sabtul5 September 2001 
W a k t u  : 20 menit 
........................................................................................................................................ 
PETUNJUK : Silangilah salah satu jawabnn yang paling tepat untuk soal-soal di bawah ini pada lc~nbar - - .  - .  

I jawaban yang disediakan ! 

(Oc ) 1. Pada gambar di bawah ini yang rnenun,jukknn 
kdor lilten adalall 

L a. A c. B din C 
b. B d. A dan C 

R 

2. Jika rnassa es 10 gram dan suhunya -5' C, maka banyaknya kalor yang dipindahkan untuk menaikkan 
suhu es menjadi 0' C (c = 0,s kallgr 'c) adalah ....... 
a. 20 kalori b. 25 kalori c. 30 kaloli d. 50 kalori 

3. Pua  wadah a i r  rnassanya sama dan suhunya masing-masing 0' C dan 70' C. Bila kedua wadah itu 
disatukan rnaka suhu campurann a adalah ............ 

$1. 20° C l b. 35 C c. 40' C d. 50' C 
4. Es massanya 2 kg dan suhunya -40' C diberikan kalor 200 k.kal (kalor jenis es 0,5 k.kal/kg k, kalor 

lebur es 80 k kallkg, dan kalor jenis air 1 k kall kg OC. Setelah mencapai kesetimbangan, maka 
................. 
a. es  dan air bersuhu 25' C c. air bersuhu 15 O C 
b. air dan es bersuhu 0 O C d. es bersuhu -5 O C 

5. Peralatan sehari-hari yang mernanfaatkan sifat kalor adalah sebagai belikut, KECUALI : 
a. alat penyulingan air c. alat canting untuik membatik 
b. rnenyolder d. l m p u  spritus 

6 .  Kalor laten adalah energi kalor yang digunakan untuk : 
a. menaikkan suhu zat c. lnengubah volum zat 
b. mengubah wujud zat d. mcngubah silat 

7. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi cair pada litik 
leburnya disebut 

a. kalor beku c. kalor jenis 
b. kalor lebur d. kalor uap 

8. Jika energi kalor berpindah rnelalui zat perantara suatu zat, tetapi bagian-bagian zat itu tidak ikut 
berpindah, rnaka perpindahan kalor itu disebut 

- - 

a. konveksi b. konduksi c. radiasi d. isolasi 
........... 9. Perpindahan kalor secara konveksi pada air yang direbus terjadi karena 

a. air di bawah lebih panas sehingga berat jenisnya lebih besar 
b. air di bawah lebih panas sehingga berat jenisnya lebih kecil 
c. air di atas lebih panas sehingga beratjenisnya lebih besar 
d, air di atas lebih dingin sehingga berat jenisnya lebih kecil 

10.Ketika berada di dekat api unggun, wajah dan tangan terasa lebih panas daripada anggota badan yang 
ditutupi pkaian. Hal ini membuktikan bahwa sinar panas api unggun berpindah dengan cal-a 
a. konduksi b. konveksi c. radiasi d. konveksi dan radiasi 



KONSEP 
KUlS KE DUA 

: - Perpindahan Kalor 
- Getaran 

KELAS : 11-1 SLTP 13 PADANG 
WAKTU : 15 MENlT 
HARlrTANGGAL : Sabtul22 September 2001 

PETUNJUK : Silangilah salah satu jawaban yang paling tepat untuk soal-soal di bawah ini pada 
lembar jawaban yang telah disediakan ! 

1. Daratan dan lautan menerima kalor dari sinar 
matahari yang sama, tetapi pada siang hari 
angin n?engalir dari laut ke darat, SEBAB 
A. ciaratan lebih cepat panas karena kalor 

jenisnya lebih kecil, maka udara mengalir 
ke atas 

B. daratan lebih cepat panas, karena kalor 
jenisnya lebih kecil, maka udara mengalir 
ke pantai 

C. lautan lebih cepat panas karena kalor jenis 
air lebih kecil, maka udara mengalir ke 
daratan 

D. lautan lebih cepat panas karena kalor jenis 
air lebih besar, maka udara mengalir ke 
pantai. 

Angin gunung terjadi pada sore hari, karena 
............... pada sore hari 

A. suhu di lembah lebih tinggi daripada di 
lereng gunung 

B. tekanan udara di lernbah lebih rendah 
darlpada di lereng gunung 

C. perubahan suhu di lembah dan di lereng 
gunung tidak sama 

D. perubahan tekanan di lembah lebih cepat 
daripada di gunung. 

5. Topi dan payung sebagai pelindung panas sinar 
matahari sebaiknya berwarna putih cerah, 

......... sebab putih cerah 
A. daya serap kalornya buruk 
B. daya serap kalornya baik 
C. daya pancar kalornya buruk 
D. daya pancar kalornya baik 

6. Pada alat tambal ban mobilltambal ban pres 
kalor dari api pemanas berpindah ke ban 
dengan cara ... 
A. berkonveksi c. beradiasi 
B. berkonduksi d. berisolasi 

7. Agar air panas pada teko lebih awet, maka 
....... sebaiknya teko tersebut dibuat dari 

A. logam dengan warna gelap 
B. logam dengan warna cerah 
C. porselen dengan warna gelap 
D. porselen dengan warna cerah 

8. Gerak bolak balik secara teratur rnelalui titik 
keseimbangan disebut .......... 
A. gelombang C. getaran 
B. ayunan D. gerak periodic 

3. Pakaian hitam dan putih dijemur bersama- 9. Banyaknya getaran yang dihasilkan dalam 
....... sama, maka pakaian hitam akan lebih cepat waktu 1 sekon disebut 

kering daripada pakaian putih karena warna A, kecepatan getaran C. amplitudo getaran 
hitam B. frekuensi getaran D. periode getaran ...... 
A. banyak menyerap kalor 

.......... B. banyak memancarkan kalor 10. Amplitudo getaran adalah 
C. sedikit menyerap kalor A. simpangan dalam satu getaran 

D. sedikit memancarkan kalor B. posisi terjauh dari partikel terhadap titik 
seimbangnya 

4. Agar kalor di dalam ruang termos air panas C. jumlah getaran setiap detik 

tidak dapat berpindah, maka pada dinding D. posisi partikel terhadap titik seimbangnya. 

termos dibuat ..... 
A. dari bahan kaca yang cukup tebal 
B. dari bahan gelas berlapis-lapis 
C. berlapis dua yang dihampakan 
D. berlapis dua yang diisolator 



TES HASlL BELAJAR SIKLUS ll 
: PERPINDAHAN KALOR, GETARAN, DAN GELOMBANG 
: 11-1 SLTP 13 PADANG 

WAKTU : 120 MENlT 
HARlrrANGGAL : SABTUI 16 OKTOBER 2001 

PETUNJUK : Silangilah salah satu jawaban yang paling tepat untuk soal-soal di bawah ini 
pada lembar jawaban yang telah disediakan ! 

. Perpindahan kalor secara konveksi pada air yang 
direbus terjadi karena .......... 
A. Air di bawah lebih panas sehingga berat 

jenisnya lebih besar 
B. Air di bawah lebih panas sehingga berat 

jenisnya lebih kecil 
C. Air di atas lebih panas sehingga berat jenisnya 

lebih besar 
D. Air di atas lebih dingin sehingga berat jenisnya 

lebih kecil 

. Daratan dan lautan rnenerima kalor dari sinar 
rnatahari yang sarna, tetapi pada siang hari angin 
rnengalir dari laut ke darat SEBAB 
A. Daratan lebih cepat panas karena kalor 

jenisnya lebih rnaka udara rnengalir ke atas 
B. Daratan lebih cepat panas karena kalor 

jenisnya lebih kecil rnaka udara rnengalir ke 
pantai 

C. Lautan lebih cepat panas karena kalor jenis air 
lebih kecil rnaka udara rnengalir ke darat 

D. Lautan lebih cepat panas karena kalor jenis air 
lebih besar maka udara rnengalir ke pantai. 

. Aingin gunung terjadi pada rnalarn hari, karena 
pada malarn hari ......... 
A. Suhu di lernbah lebih rendah daripada di 

lerenc, gunung 
B. Tekanan udara di lernbah lebih rendah 

daripada di lereng gunung 
C. Perubahan suhu di lembah dan di lereng 

gunung tidak bersarnaan 
D. Perubahan tekanan di lernbah lebih cepat 

daripada di gunung. 

. Pakaian hitarn dan putih dijemur bersama-sarna, 
rnaka kain hitarn akan lebih cepat kering daripada 
kain putih karena warna hitarn ............. 
A. Banyak rnenyerap kalor 
B. Banyak memancarkan kalor 
C. Sedikit menyerap kalor 
D. Sedikit rnernancarkan kalor 

. Kalor dipindahkan dari rnatahari ke bumi secara 

6. Waktu yang digunakan untuk satu getaran penuh 
disebut ...... 
A. Frekuensi C. arnplitudo 
B. Perioda D. sirnpang getar 

Garnbar di sarnping 

A 
rnenunjukkan benda ' yang sedang bergetar. 

-, , i ./. Lintasan benda yang \ I / rnelakukan satu kali 
i,, 1 i . getar adalah ........ 
\ i t  
'i ii A. A - 0 - B - A  
'i' B. 0 - A - A - B - 0  

C. 0 - A - 0 - B  
D. 0 - A - 0  

8. Perhatikan garnbar di 
sarnping ini. Jika waktu 
dari A ke B adalah % 

1 detik, berapakah prioda 
.i bandul ? 

A. % detik 
./ B ..... B. % detik 

C. 1 detik 
D. 2 detik 

9. Sebuah benda bergetar 156 kali dalarn waktu 12 
........ detik, frekuensi getaran tersebut adalah 

A. 2,6 Hz C. 13 Hz 
B. 26 Hz D. 144 Hz 

10. Suatu benda bergetar rnempunyai frekuensi 60 
Hz, maka periodanya adalah ......... 
A. 1160 detik C. 1 detik 
B. 30 detik D. 60 detik 

11. Nadi kita setelah berolah raga berdenyut 120 kali 
dalarn 1 rnenit. Frekuensi getaran nadi kita adalah 

. A. 2 getaranlsekon 
B. 0,5 getaranlsekon 
C. 60 getaranlsekon 
D. 120 getaranlsekon 

.... 
A. Konveksi C. Konveksi dan radiasi 
B. Radiasi D. Konduksi dan radiasi. 



I 1  ...... . Pernyataan berikut benar, kecuali 
A. besarnya perioda tidak tergantung pada 

amplitudo 
B. semakin besar amplitudo, semakin besar pula 

periodanya 
C. walaupun amplitudonya berbeda-beda, 

lernyata periodanya tetap sama 
D. perioda adalah waktu getar, sedangkan 

amplitudo adalah simpangan getar. 

Pernyataan berikut yang benar adalah ....... 
A. semakin besar perioda getaran, semakin kecil 

amplitudonya 
B. semakin besar perioda getaran, semakin kecil 

frekuensinya 
C. serl.lakin besar perioda getaran, semakin 

besar amplitudonya 
D. semakin besar perioda getaran, semakin 

besar frekuensinya. 

I 

. Bila suatu gelombang membentur suatu dinding 
....... yang keras, maka gelombang akan 

A. dibeiokkan 
6. ditcruskan 
C. diserap 
D. dipantulkan 

. Sebuah partikel bergerak bolak balik melalui titik 
keseimbangannya sebanyak 240 kali dalam waktu 
0,5 menit. Perioda getaran partikel itu adalah ..... 
A. 0,125 sekon C. 80 sekon 
B. 0,250 sekon D. 120 sekon 

1 

' 

. Pada peristiwa perambatan gelombang, maka 
......... yang werambat adalah 

A. zat perantaranya 
B. materi bendanya 
C. energinya 
D. molekul-molekul udaranya 

Frekuensi suatu benda yang bergetar adalah 100 
. HZ, maka periodanya ....... Sekon 

A. 0,001 C. 0,l 
B. 0,01 D. 100 

. ............ I Ciri-ciri gelombang transversal adalah 
A. frekuensinya tidak tetap 
B. amplitudonya berubah beraturan 

panjang gelombangnya sebanding dengan 
frekuensinya 

a arah getar bagian-bagiannya tegak lurus - dengan arah rambatan gelombang. 

19. Pada gelombang transversal, satu gelombang 
terdiri atas ...... 
A. satu bukit gelornbang dan setengah lembah 

gelombang 
B. satu bukit gelombang dan satu lembah 

gelornbang 
C. satu bukit gelombang dan dua lembah 

gelombang 
D. dua puncak gelombang dan satu dasar 

gelombang 

20. Sinta menyetel radio dan mencari pemancar- 
pemancarnya dengan memutar salah satu 
tombolnya. Dalam peristiwa tersebut berarti Sinta 
menyamakan ...... 
A. Tempo C. frekuensinya 
B. Amplitudo D. jarak pemancar dari 

tempat radio 
21. Bila dalam waktu 0,5 detik terbentuk 4 gelombang 

maka frekuensi gelombang tersebut adalah ..... 
A. 118 Hz C. 2 Hz 
B. %Hz D. 8 Hz 

22. Sebuah gelombang merambat dengan perioda 
11100 sekon dan panjang gelombang 2 meter. 

.......... Cepat rambat gelombang tersebut adalah 
A. 0,2 mls . C.2mls 
B. 20 mls D. 200 mls 

23. Panjang suatu gelombang adalah 1200 m dan 
perioda getarannya 3 detik. Cepat rambat 
gelombang tersebut adalah ........... 
A. 400 mls C. 1203 mls 
B. 1200 mls D. 3600 mls 

24. Suatu pemancar radio memancarkan siarannya 
dengan gelombang elektromagnetik berfrekuensi 
100 kHz. Cepat rambat gelombang 
elektromagnetik itu sama dengan 3 x 10' mls. 
Pemancar itu menyiarkan siarannya dengan 
panjang gelombang ...... 
A. 30 m C. 3000 m 
B. 300 m D. 30.000 m. 

25. Penerimaan gelornbang televisi akan terganggu 
jika dihalangi oleh bangunan yang tinggi. Kejadian 
ini membuktikan bahwa gelombang adalah ... 
A. dapat diserap gedung 
B. dapat dipantulkan gedung 
C. dapat dibelokkan gedung 
D. dapat diredam gedung. 
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