
 

70 
 

  



 

71 
 

1.1  LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI 

 

Lembar Penilaian Modul Pembelajaran IPA 

Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Ahli Materi 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian! 

 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang “Modul 

Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing Tekanan Zat dan Penerapanya dalam 

Kehidupan Sehari-hari Semester Genap”. Aspek penilaian materi modul ini diadaptasi 

dari komponen penilaian aspek kelayakan isi dan penyajian bahan ajar oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan 

sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul ini. Untuk itu kami 

mohon Bapak/Ibu dapat memberikan tanda “√” di bawah kolom skor penilaian berikut sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu. 

Keterangan  

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

TS = Tidak setuju (2) 

KS = Kurang setuju (3) 

S = Setuju (4) 

SS = Sangat Setuju (5) 

Judul Media    : Media Pembelajaran IPA 

Materi Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi Pokok   : Tekanan Zat dan Penerapannya 

dalam Kehidupan Sehari-hari 

Sasaran Program : Siswa Kelas VIIIA Semester 2 

Validator                       : 

 



 

72 
 

I. ASPEK KELAYAKAN ISI 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
BUTIR PENILAIAN 

ALTERNATIF 

PILIHAN 

SS S KS TS STS 

A. Kesesuaian 

Materi dengan 

KI dan KD 

 Kelengkapan materi.      

 Keluasan materi.      

 Kedalaman materi.      

B. Keakuratan 

Materi 
 Keakuratan konsep dan definisi.      

 Keakuratan data dan fakta.      

 Keakuratan contoh dan kasus.      

Keakuratan Gambar, diagram  dan   

ilustrasi. 
     

 Keakuratan istilah-istilah.      

 Keakuratan notasi, simbol, dan ikon.      

 Keakuratan acuan pustaka.      

C. Kemutakhiran 

Materi 

 Kesesuaian materi dengan 

perkembangan ilmu. 

     

  Contoh dan kasus dalam kehidupan 

sehari-hari. 

     

  Gambar, diagram dan ilustrasi 

dalam kehidupan sehari-hari . 

     

  Kemutakhiran pustaka.      

  Mendorong rasa ingin tahu.      

  Menciptakan kemampuan bertanya      

D. Mendorong 

Keingintahuan 
  Mendorong rasa ingin tahu      

  Menciptakan kemampuan bertanya      

E. Kesesuaian 

dengan Model 

Inkuiri 

Terbimbing 

  Kesesuaian materi dengan inkuiri 

terbimbing 

     

  Kemampuan merangsang 

kedalaman berfikir peserta didik 

melalui pemberian masalah, analisis 

kasus, respons peserta didik dan 

membuat kesimpulan 
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II. ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
BUTIR PENILAIAN 

ALTERNATIF 

PILIHAN 

SS S KS  TS STS 

A. Teknik 

Penyajian 

Konsistensi sistematika sajian 
dalam kegiatan belajar 

     

Keruntutan konsep.      

B. Pendukung 

Penyajian 

Kesesuaian atau ketepatan   ilustrasi 
dengan materi 

     

Kesesuaian identitas tabel, gambar, 
dan lampiran dengan yang 
disebutkan dalam teks 

     

Ketepatan penomoran dan penamaan 
tabel, gambar, 
dan lampiran 

     

Pengantar atau uraian isi modul dan 
cara penggunaannya diawal modul 

     

Daftar isi      

Apersepsi diawal kegiatan diberikan 
untuk 
memotivasi belajar peserta didik 

     

Materi      

Informasi pendukung (Info IPA)      

Rangkuman      

Soal evaluasi      

Glosarium      

Daftar Pustaka      

Keterlibatan peserta didik      

 

Kami juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian mengenai bagian 

yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk modul ini secara tertulis pada kolom 

yang tersedia. Atau Bapak/Ibu cukup merevisi dengan mencoret pada bagian yang 

salah dalam modul dan menuliskan apa yang seharusnya dibetulkan oleh peneliti. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, kami ucapkan 
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terimakasih. 

Bagian Yang Salah Jenis Kesalahan Saran untuk Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Setelah membaca dan menilai produk dalam penelitian “Pembuatan Modul 

Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Tekanan Zat dan Penerapannya dalam 

Kehidupan Sehari-hari untuk Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wakorumba 

Selatan” maka saya sebagai validator menyimpulkan bahwa * : 

1. Produk layak digunakan untuk mengumpulkan data 

2. Produk layak digunakan untuk mengumpulkan data dengan revisi sesuai saran 

dan masukan 

3. Produk tidak layak digunakan 

*) : Lingkari salah satu 
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Kabupaten Muna,…………… 

 

Validator 

 

 

 

 

...................................... 
 

NIP................................. 
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1. Hasil validasi ahli materi I 
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2. Hasil validasi ahli materi II 
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1.2 LEMBAR PENILAIAN AHLI MEDIA 

Lembar Penilaian Modul Pembelajaran IPA 

Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Ahli Media 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian! 

 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu mengenai aspek 

media modul dari “Modul Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing Tekanan Zat 

dan Penerapanya dalam Kehidupan Sehari-hari Semester Genap”. Aspek penilaian 

desain modul ini diadaptasi dari komponen penilaian aspek kelayakan kegrafikaan bahan ajar 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi 

dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul 

ini. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan tanda “√” di bawah kolom skor 

penilaian berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

Keterangan  

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

TS = Tidak setuju (2) 

KS = Kurang setuju (3) 

S = Setuju (4) 

SS = Sangat Setuju (5) 

 

 

Judul Media    : Media Pembelajaran IPA 

Materi Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi Pokok   : Tekanan Zat dan Penerapannya 

dalam Kehidupan Sehari-hari 

Sasaran Program : Siswa Kelas VIIIA Semester 2 

Validator                       : 
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INDIKATOR 

PENILAIAN 
BUTIR PENILAIAN 

ALTERNATIF 

PILIHAN 

SS S KS  TS STS 

   A. Ukuran Modul Kesesuaian ukuran dengan materi isi 
modul. 

     

B. Desain Sampul 

Modul (Cover) 

  Kesesuaian tampilan cover.      

Warna unsur tata letak harmonis dan 
memperjelas fungsi. 

     

Tidak menggunakan terlalu banyak 
kombinasi jenis huruf. 

     

C. Desain Isi 

Modul 

  Kesesuaian Isi Modul      

  Penggunaan variasi huruf (bold, 

italic, all capital, small capital) 

tidak berlebihan. 

     

  Tidak menggunakan terlalu banyak 

jenis huruf. 

     

  Mampu mengungkap makna/ arti 

dari objek. 

     

  Kreatif dan dinamis.      

Keterbacaan (kesesuaian dalam 
pemilihan huruf, ilustrasi, dan 
gambar) 

     

 

Kami juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian mengenai bagian 

yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk modul ini secara tertulis pada kolom 

yang tersedia. Atau Bapak/Ibu cukup merevisi dengan mencoret pada bagian yang 

salah dalam modul dan menuliskan apa yang seharusnya dibetulkan oleh peneliti. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, kami ucapkan 

terimakasih. 
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Bagian Yang Salah Jenis Kesalahan Saran untuk Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Setelah membaca dan menilai produk dalam penelitian “Pembuatan Modul 

Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Tekanan Zat dan Penerapannya dalam 

Kehidupan Sehari-hari untuk Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wakorumba 

Selatan” maka saya sebagai validator menyimpulkan bahwa * : 

1. Produk layak digunakan untuk mengumpulkan data 

2. Produk layak digunakan untuk mengumpulkan data dengan revisi sesuai 

saran dan masukan 

3. Produk tidak layak digunakan 

*) : Lingkari salah satu            

 Kabupaten Muna,…………… 

 

Validator 

 

 

 

...................................... 
 

NIP.................................  
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1. Hasil validasi ahli media I sebelum revisi 
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91 
 

 



 

92 
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2. Hasil validasi ahli media I sesudah revisi 
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95 
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3. Hasil validasi ahli media II sebelum revisi 
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99 
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4. Hasil validasi ahli media II sesudah revisi 
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1.3 LEMBAR PENILAIAN AHLI BAHASA 

Lembar Penilaian Modul Pembelajaran IPA 

Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Ahli Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian! 

 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu mengenai aspek 

media modul dari “Modul Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing Tekanan Zat 

dan Penerapanya dalam Kehidupan Sehari-hari Semester Genap”. Aspek penilaian 

desain modul ini diadaptasi dari komponen penilaian aspek kelayakan bahasa bahan ajar oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas modul ini. 

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan tanda “√” di bawah kolom skor 

penilaian berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

Keterangan  

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

TS = Tidak setuju (2) 

KS = Kurang setuju (3) 

S = Setuju (4) 

SS = Sangat Setuju (5) 

 

Judul Media    : Media Pembelajaran IPA 

Materi Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi Pokok   : Tekanan Zat dan Penerapannya 

dalam Kehidupan Sehari-hari 

Sasaran Program : Siswa Kelas VIIIA Semester 2 

Validator                       : 
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INDIKATOR 

PENILAIAN 
BUTIR PENILAIAN 

ALTERNATIF 

PILIHAN 

SS S KS  TS STS 

   A. Lugas Ketepatan struktur kalimat.      

Kebakuan istilah.      

Ketepatan penggunaan istilah      

Keefektifan kalimat.      

B. Komunikatif 

Modul (Cover) 

Keterpahaman peserta didik 
terhadap pesan 

     

Kemenarikan gaya bahasa yang 
digunakan 

     

Kalimat yang digunakan jelas dan 
mudah dipahami 

     

C. Kesesuaian 

dengan Kaidah 

Bahasa 

  Penggunaan kalimat sesuai 

dengan kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

     

  Bahasa yang digunakan 

sederhana, lugas, dan mudah 

dipahami siswa. 

     

  Penggunaan bahasa tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

     

D. Penggunaan 

istilah, simbol, 

atau ikon. 

Konsistensi penggunaan simbol 
atau ikon. 

     

 

Kami juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian mengenai bagian 

yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk modul ini secara tertulis pada kolom 

yang tersedia. Atau Bapak/Ibu cukup merevisi dengan mencoret pada bagian yang 

salah dalam modul dan menuliskan apa yang seharusnya dibetulkan oleh peneliti. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, kami ucapkan 

terimakasih. 
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Bagian Yang Salah Jenis Kesalahan Saran untuk Perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Setelah membaca dan menilai produk dalam penelitian “Pembuatan Modul 

Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Tekanan Zat dan Penerapannya dalam 

Kehidupan Sehari-hari untuk Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wakorumba 

Selatan” maka saya sebagai validator menyimpulkan bahwa * : 

1. Produk layak digunakan untuk mengumpulkan data 

2. Produk layak digunakan untuk mengumpulkan data dengan revisi sesuai 

saran dan masukan 

3. Produk tidak layak digunakan 

*) : Lingkari salah satu 

Kabupaten Muna,…………… 

 

Validator 

 

 

...................................... 

 

NIP................................. 
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1. Hasil validasi ahli bahasa I  
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2. Hasil validasi ahli bahasa II sebelum revisi 
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3. Hasil validasi ahli bahasa II sesudah revisi 
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117 
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1.4 LEMBAR ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

Lembar Angket Respon Peserta Didik Terhadap 

 Modul Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian! 

 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat para siswa mengenai aspek 

media modul dari “Modul Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing 

Tekanan Zat dan Penerapanya dalam Kehidupan Sehari-hari Semester Genap”. 

Pendapat dari para siswa akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas modul ini. Untuk itu kami mohon para siswa  dapat memberikan tanda “√” di bawah 

kolom skor penilaian berikut sesuai dengan pendapat masing-masing. 

 

Keterangan  

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

TS = Tidak setuju (2) 

KS = Kurang setuju (3) 

S = Setuju (4) 

SS = Sangat Setuju (5) 

 

 

Judul Media     : Media Pembelajaran IPA 

Materi Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi Pokok    : Tekanan Zat dan Penerapannya 

dalam Kehidupan Sehari-hari 

Sasaran Program : Siswa Kelas VIIIA Semester 2 

Nama Siswa                    : 
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No Pernyataan 
Penilaian 

SS S KS   TS STS 

1 Desain sampul modul pembelajaran IPA 

menarik. 

     

2 Modul ini menggunakan contoh-contoh soal yang 

berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. 

     

3 Modul ini menjelaskan suatu konsep 

menggunakan ilustrasi masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan 

sehari-hari. 

     

4 Dalam modul ini terdapat beberapa bagian untuk 

saya menemukan konsep sendiri. 

     

5 Materi yang disajikan dapat meningkatkan 

motivasi belajar serta kemampuan belajar 

mandiri saya. 

     

6 Penyajian materi dalam modul ini mendorong 

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman yang 

lain. 

     

7 Materi modul ini mendorong keingintahuan saya.      

8 Modul  ini mendorong saya untuk merangkum 

materi. 

     

9 Desain materi dan penulisan dengan gambar 

sangat menarik terutama penulisan merangsang 

ketertarikan saya untuk membaca. 

     

10 Kalimat dan paragraf yang digunakan dalam 

modul ini jelas dan mudah dipahami. 

     

11 Tampilan isi modul pembelajaran IPA disajikan 

sangat menarik sehingga membantu saya 

memahami materi yang disajikan. 

     

12 Modul ini menyajikan petunjuk penggunaan 

modul, rangkuman, glosarium, dan daftar 

pustaka yang memudahkan saya dalam 

mempelajari materi. 

     

13 Soal evaluasi yang disajikan dalam modul 

pembelajaran IPA mudah dipahami dan 

membangkitkan penguasaan konsep saya. 

     

14 Informasi pendukung (Info IPA) yang disajikan 

dalam Modul pembelajaran IPA mampu 

menambah pengetahuan berpikir saya. 

     

15 Penyampaian materi Tekanan zat lebih mudah 

dipahami dengan menggunakan Modul 

pembelajaran IPA. 

     



 

120 
 

16 Pembelajaran materi Tekanan Zat dalam 

modul pembelajaran IPA  memberikan 

pengetahuan baru terkait model inkuiri 

terbimbing terhadap masalah Tekanan Zat  

dalam Kehidupan Sehari-hari. 

     

17 Modul pembelajaran IPA dapat menumbuhkan 

rasa ingin tahu, memberikan informasi baru, 

dan mendorong saya untuk mencari tambahan 

informasi yang lebih jauh. 

     

18 Modul ini membuat saya senang 

mempelajari IPA. 

     

19 Dengan menggunakan modul ini membuat 

belajar saya lebih terarah dan runtut. 

     

20 Dengan menggunakan modul ini dapat membuat 

belajar IPA tidak membosankan. 

     

21 Modul ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang 

mendorong saya untuk berfikir. 

     

22 Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti. 

     

23 Huruf yang digunakan sederhana dan mudah 

dibaca. 

     

24 Tampilan modul ini menarik.      

25 Dengan menggunakan modul ini dapat 

menambah keinginan untuk belajar. 

     

26 Dengan adanya ilustrasi di setiap awal materi 

dapat memberikan motivasi untuk mempelajari 

materi. 

     

27 Dengan menggunakan modul ini dapat membuat 

belajar IPA tidak membosankan. 

     

28 Materi yang disajikan dalam modul dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan saya 

     

29 Contoh study kasus yang disajikan menarik dan 

mencerminkan kondisi terkini (Up to date) 

     

30  Modul pembelajaran IPA ini dapat 

memotivasi saya untuk belajar. 
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1. Hasil salah satu respon peserta didik 
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2.1 TABULASI PENILAIAN AHLI MATERI

 

Ahli I   : La Ode Abuhuslan, S.Pd 

Ahli II   : Munarsi, S.Pd 

 

Tabel . Tabulasi rata-rata penilaian ahli materi 

No Indikator Butir Penilaian 

Skor Perolehan 

 

Ahli 

I 

Ahli 

II 

Jumlah Rata-

Rata I II 

1 

Kesesuaian 

Materi dengan 

KI dan KD. 

Kelengkapan materi. 4 5 

12 14 13 Keluasan materi. 4 4 

Kedalaman materi. 4 5 

2 
Keakuratan 

Materi. 

Keakuratan Konsep dan 

Definisi. 
5 4 

34 31 32,5 

Keakuratan data dan fakta. 4 4 

Keakuratan Contoh dan 

Kasus. 
5 5 

Keakuratan Gambar, 

Diagram dan Ilustrasi. 
5 5 

Keakuratan istilah-istilah. 5 4 

Keakuratan notasi, simbil 

dan ikon. 
5 4 

Keakuratan acuan pustaka. 5 5 

3 
Kemutakhiran 

Materi.. 

Kesesuaian materi dengan 

perkembangan ilmu. 
5 5 

28 30 29 

Contoh dan kasuss dalam 

kehidupan sehari-hari. 
5 5 

Gambar, diagram dan 

ilustrasi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5 5 

Kemutakhiran pustaka 5 5 

Mendororong rasa ingin 

tahu. 
4 5 

Menciptakan kemampuan 

bertanya. 
4 5 

4 
Mendorong 

Keingintahuan. 

Mendorong rasa ingin tahu 4 5 

8 10 9 Menciptakan kemampuan 

bertanya. 
4 5 

5 

Kesesuaian 

dengan model 

inkuiri 

Kesesuaian materi dengan 

inkuiri terbimbing. 
4 5 

8 10 9 

Kemampuan merangsang 4 5 
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terbimbing. kedalaman berfikir peserta 

didik melalui pemberian 

masalah, analisis kasus, 

respon peserta didik dan 

membuat kesimpulan. 

6 
Teknik 

Penyajian. 

Konsistensi sistematika 

sajian dalam kegiatan 

belajar. 

5 5 
9 10 9,5 

Keruntutan konsep. 4 5 

7 
Pendudukung 

Penyajian. 

Kesesuaian atau ketepatan 

ilustrasi dengan materi. 
5 5 

63 62 62,5 

Kesesuaian identits tabel, 

gambar dan lampiran 

dengan yang disebutkan 

dalam teks. 

5 5 

Ketepatan penomoran dan 

penmaan tabel, gambar 

dan lampiran. 

5 4 

Pengantar atau uraian isi 

modul dan cara 

penggunaannya diawal 

modul. 

5 4 

Daftar isi. 5 5 

Apersepsi diawal kegiatan 

diberikan untuk 

memotivasi belajar peserta 

didik. 

 

5 

5 

 

Materi. 5 5 

Informasi pendukung. 4 5 

Rangkuaman. 5 5 

Soal evaluasi. 5 5 

Glosarium. 5 5 

Daftar pustaka. 5 5 

Keterlibatan peserta didik. 4 4 
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2.2 TABULASI PENILAIAN AHLI MEDIA 

 

Ahli I   : Nourma Yulita, M.Pd 

Ahli II  : Zainuddin, M.Pd 

 

Tabel . Tabulasi rata-rata penilaian ahli media 

No Indikator Butir Penilaian 

Skor Perolehan 

 

Ahli 

I 

Ahli 

II 

Jumlah Rata-

Rata I II 

1 
Ukuran 

modul. 

Kesesuaian ukuran dengan 

materi isi modul. 
5 4 5 4 4,5 

2 

Desain 

sampul 

modul 

(cover). 

Kesesuaian tampilan 

cover. 
5 4 

14 14 14 

Warna unsur tata letak 

harmonis dan memperjelas 

fungsi. 

4 5 

Tidak menggunakan 

terlalu banyak kombinasi 

jenis huruf. 

5 5 

3 
Desain isi 

modul. 

Kesesuaian isi modul 5 5 

29 30 29,5 

Penggunaan variasi huruf 

(bold, italic, all capital, 

small capital) tidak 

berlebihan. 

5 5 

Tidak menggunakan 

terlalu banyak jenis huruf. 
5 5 

Mampu mengungkap 

makna/arti dari objek. 
5 5 

Kreatif dan dinamis. 4 5 

Keterbacaan (kesesuaian 

dalam pemilihan huruf, 

ilustrasi dan gambar). 

5 5 
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2.3 TABULASI PENILAIAN AHLI BAHASA 

 

Ahli I   : La Ode Ramadhan, S.Pd 

Ahli II  : Zainuddin, M.Pd 

 

Tabel . Tabulasi rata-rata penilaian ahli bahasa 

No Indikator Butir Penilaian 

Skor Perolehan 

 

Ahli 

I 

Ahli 

II 

Jumlah Rata-

Rata I II 

1 Lugas. 

Ketepatan struktur kalimat. 5 4 

18 19 18,5 

Kebakuan istilah. 4 5 

Ketepatan penggunaan 

istilah. 
4 5 

Keefektifan kalimat. 5 5 

2 

Komunikatif 

modul 

(cover). 

Keterpahaman peserta 

didik terhadap pesan. 
4 5 

14 14 14 
Kemenarikan gaya bahasa 

yang digunakan. 
5 4 

Kalimat yang digunakan 

jelas dan mudah dipahami. 
5 5 

3 

Kesesuaian 

dengan 

kaidah 

bahasa. 

Penggunaan kalimat sesuai 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar. 

5 5 

15 15 15 
Bahasa yang digunakan 

sederhana, lugas dan 

mudah dipahami siswa. 

5 5 

Penggunaan bahasa tidak 

menumbulkan penafsiran 

ganda. 

5 5 

4 

Penggunaan 

istilah, 

simbol atau 

ikon. 

Konsistensi penggunaan 

simbol atau ikon. 
4 5 4 5 4,5 
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2.4 TABULASI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

 

Tabel . Validitas angket respon peserta didik 

Nomor 

Angket 

Uji Validitas 
Kriteria Keterangan  

r Tabel r Hitung 

1 0.396 0.6007959 Valid Dipakai 

2 0.396 0.6223968 Valid Dipakai 

3 0.396 0.0268991 Tidak valid Dibuang 

4 0.396 0.7515194 Valid Dipakai 

5 0.396 0.3137828 Tidak valid Dibuang 

6 0.396 0.6240089 Valid Dipakai 

7 0.396 0.557841 Valid Dipakai 

8 0.396 0.5525847 Valid Dipakai 

9 0.396 0.3111823 Tidak valid Dibuang 

10 0.396 0.4862495 Valid Dipakai 

11 0.396 0.5212406 Valid Dipakai 

12 0.396 0.0571225 Tidak valid Dibuang 

13 0.396 0.4277789 Valid Dipakai 

14 0.396 0.0192513 Tidak valid Dibuang 

15 0.396 0.6240089 Valid Dipakai 

16 0.396 0.0423822 Tidak valid Dibuang 

17 0.396 0.179469 Tidak valid Dibuang 

18 0.396 0.557841 Valid Dipakai 

19 0.396 0.533143 Valid Dipakai 

20 0.396 0.6680974 Valid Dipakai 

21 0.396 0.0362407 Tidak valid Dibuang 

22 0.396 -0.0982128 Tidak valid Dibuang 

23 0.396 0.2167497 Tidak valid Dibuang 

24 0.396 0.7218749 Valid Dipakai 

25 0.396 0.5005678 Valid Dipakai 

26 0.396 0.4737971 Valid Dipakai 

27 0.396 0.5044705 Valid Dipakai 

28 0.396 0.1520109 Tidak valid Dibuang 

29 0.396 0.5693972 Valid Dipakai 

30 0.396 0.6646242 Valid Dipakai 
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2.4.1 Menentukan r hitung 

Contoh untuk sampel nomor 1.  

𝑟𝑥y =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

 

rxy =
(25)(16.436)  −(117 )(3.503)

√{25.553 − (117)^2 } {25. 491.737−(3.503)^2
 

 

     rxy =
410.900−409.851

√{13.825−13.689} {12.293.425−12.271.009}
 

 

   rxy=
1.049

√{136} {22.416}
 

 

 rxy=
1049

√3.048.576
 

 

rxy =
1.049

1.746,01718
 

 

rxy= 0,600795921 

rtabel =  0,396 

 

Keterangan:  r11 >  rtabel = Valid 

  r < 11 rtabel= Tidak Valid 

Kesimpulan: Karena r hitung lebih besar dari r tabel maka hasil uji validitas angket 

respon peserta didik adalah valid.  
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2.4.2 Menghitung Standar Deviasai 

No  Nama  Jumlah  Persentase Kriteria X Xi-X (Xi-X)^2   

1 Ainul Yaqin 95 100% Sangat Layak 94% 6% 0.0036 Variansi  

0.003465263 2 Aisyah Radhiyallah 93 98% Sangat Layak 94% 4% 0.0015169 

3 Akbar Rizki 91 96% Sangat Layak 94% 2% 0.00032022 St. Deviasi 

6% 4 Deni Andika 74 78% Layak 94% -16% 0.02593795 

5 Dimas 91 96% Sangat Layak 94% 2% 0.00032022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Dony Darmawan 81 85% Sangat Layak 94% -9% 0.00763324 

7 Elis Dwi Arifen 74 78% Layak 94% -16% 0.02593795 

8 Fajarudin 91 96% Sangat Layak 94% 2% 0.00032022 

9 Farel Ferdiansyah 86 91% Sangat Layak 94% -3% 0.00120665 

10 Fauzi Arman 91 96% Sangat Layak 94% 2% 0.00032022 

11 Ismail 93 98% Sangat Layak 94% 4% 0.0015169 

12 Hani Dwi Oktafya 88 93% Sangat Layak 94% -1% 0.00018726 

13 Karlin Herlina Wati  86 91% Sangat Layak 94% -3% 0.00120665 

14 La Ode Abdul Aziz 93 98% Sangat Layak 94% 4% 0.0015169 

15 Leoni Ramadhani 86 91% Sangat Layak 94% -3% 0.00120665 

16 Mawar Takia 91 96% Sangat Layak 94% 2% 0.00032022 

17 Muhammad Fadlik 94 99% Sangat Layak 94% 5% 0.00244765 

18 Muhammad Rinaldi 86 91% Sangat Layak 94% -3% 0.00120665 

19 Nabil Al Fajar 91 96% Sangat Layak 94% 2% 0.00032022 

20 Nasrudin 89 94% Sangat Layak 94% 0% 9.9723e-06 

21 Razil 95 100% Sangat Layak 94% 6% 0.0036 

22 Sindi Aulia Zara 95 100% Sangat Layak 94% 6% 0.0036 

23 Siska Amalia Masrin 93 98% Sangat Layak 94% 4% 0.0015169 

24 Reski Amalya 90 95% Sangat Layak 94% 1% 5.4294e-05 

25 Zhinta Putri Pratama 92 97% Sangat Layak 94% 3% 0.00080776 

Jumlah  2229 94% (±6%) Sangat Layak     0.08663158 

  



 

133 
 

  



 

134 
 

3.1 DAFTAR NAMA VALIDATOR 

 

Tabel . Ahli Materi 

Keterangan Validator I Validator 2 

Nama La Ode Abuhuslan, S.Pd Munarsi, S.Pd 

NIP 19770521 201503 1 001 19860311 201001 2 017 

Instansi 
SMP Negeri 1 Wakorumba 

Selatan 

SMP Negeri 1 Wakorumba 

Selatan 

 

Tabel . Ahli Media 

Keterangan Validator I Validator 2 

Nama Nourma Yulita, M.Pd Zainuddin. M.Pd 

NIP/NIDN 19900709 201903 2 021 2011128901 

Instansi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari 

Prodi Tadris IPA 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari 

Prodi Tadris Fisika 

 

Tabel . Ahli Bahasa 

Keterangan Validator I Validator 2 

Nama La Ode Ramadhan, S.Pd Zainuddin. M.Pd 

NIP/NIDN 19850730 201410 1 004 2011128901 

Instansi 
SMP Negeri 1 Wakorumba 

Selatan 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Kendari 

Prodi Tadris Fisika 
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5.1 SILABUS 

SILABUS 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 1 Konawe Selatan 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pelajaran  : Ilmu Pengutahuan Alam (IPA) 

Kompetensi Inti : 

KI 1 :  Memahami dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkanprilaku jujur, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya              

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyajikan, dan menalar dalam rana konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan rana abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Indikator Alokasi Sumber 
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Pembelajaran Waktu Belajar 

3.8 Menjelaskan 

tekanan zat 

dan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari, 

termasuk 

tekanan  darah, 

osmosis, dan 

kapilaritas 

jaringan angkut 

pada tumbuhan 

1. Tekanan, Zat 

Padat, 

Tekanan 

Hidrostatis, 

Archimedes 

dan hukum 

Pascal 

 

2. Penerapan 

Tekanan 

dalam 

Kehidupan 

Sehari-hari 

1. Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

peristiwa yang 

terkait dengan 

prinsip tekanan 

zat padat, 

tekanan 

hidrostatis, 

hukum 

Archimedes 

serta hukum 

Pascal, 

kemudian 

merumuskan 

ide untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

terkait dengan 

peristiwa 

tersebut. 

 

2. Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

peristiwa yang 

terkait dengan 

pengangkutan 

zat pada 

tumbuhan, 

3.8.1. Menjelaskan konsep tekanan. 

3.8.2. Menganalisis hubungan antara 

gaya dan luas permukaan 

terhadap besarnya tekanan. 

3.8.3. Menjelaskan konsep tekanan 

hidrostatis. 

3.8.4. Menganalisis konsep tekanan 

hidrostatis pada kehidupan 

sehari-hari. 

3.8.5. Menjelaskan hukum 

Archimedes. 

3.8.6. Menganalisis penerapan hukum 

Archimedes pada benda yang 

terapung, melayang dan 

tenggelam di dalam air. 

3.8.7. Menjelaskan hukum Pascal. 

3.8.8. Menerapkan hukum Pascal pada 

benda dalam kehidupan sehari-

hari. 

3.8.9. Menjelaskan prinsip tekanan zat 

gas. 

3.8.10. Menerapkan prinsip tekanan zat 

gas pada benda dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.8.11. Menganalisis prinsip tekanan 

pada proses kapilaritas dalam 

pengangkutan zat pada 

tumbuhan.  

3.8.12. Menjelaskan teori tekanan zat 

dengan proses pengangkutan zat 

10 JP  Buku paket 

 Modul    
pembelajar

an berbasis 

inkuiri 

terbimbing. 

 Buku atau 

sumber 

lain yang 

relefan 
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  pada tumbuhan dan tekanan 

darah. 

4.8  Menyajikan 

data hasil 

percobaan 

untuk 

menyelidiki 

tekanan zat 

cair pada 

kedalaman 

tertentu, gaya 

apung, dan 

kapilaritas, 

misalnya 

dalam batang 

tumbuhan. 

 1. Melakukan 

percobaan 

tekanan, zat 

padat, cair dan 

gas. 

 

2. Menyelidiki 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

tekanan zat 

padat, cair, dan 

gas.  

4.8.1. Melakukan percobaan dan 

pengamatan hubungan antara 

gaya dan luas permukaan 

terhadap besarnya tekanan pada 

zat padat. 

4.8.2. Mengkomunikasikan hasil 

pengamatan hubungan antara 

gaya dan luas permukaan 

terhadap besarnya tekanan pada 

zat padat.  

4.8.3. Mempresentasikan hasil 

percoban untuk menyelidiki 

tekanan zat cair pada kedalaman 

tertentu.  

4.8.4. Membuat laporan hasil 

percobaan hukum Archimedes. 

4.8.5. Membuat laporan hasil 

percobaan hukum Pascal. 

4.8.6. Menyajikan data hasil percobaan 

tekanan zat gas.   
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5.2 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas / Semester : VIII/ Genap 

Materi Pokok  : Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan   

   sehari-hari 

Tahun Pelajaran  :  2020/2021 

Alokasi Waktu  :  10 JP 

 

Kompetensi Dasar :  

3.8 Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada 

tumbuhan. 

4.8 Menyajikan  data  hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang 

tubuh. 

Pertemuan Pertama (3 X 40 menit) 

A. Tujuan Pembelajaran  

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik 

diharapkan dapat 

1. Menjelaskan konsep tekanan. 

2. Menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya 

tekanan. 

3. Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. 

4. Menganalisis konsep tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. 

 

B. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran. 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
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c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung. 

2. Kegiatan Inti 

 Tekanan Zat Padat 

• Orientasi  

Peserta didik mengamati gambar sebatu boot dan sepatu hak tinggi. 

• Merumuskan Masalah 

Peserta didik dimotivasi guru untuk merumuskan masalah. Misalnya, 

Mengapa dengan menggunakan sepatu boot kamu akan mudah melewati 

jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam 

lumpur ?. Sedangkan ketika kita menggunakan sepatu hak tinggi, kita 

akan mudah terjebak masuk kedalam jalanan yang lembek atau 

berlumpur. Mengapa demikian ? 

• Merumuskan Hipotesis 

Peserta didik membuat hipotesis, misalnya karena sepatu boot memiliki 

permukaan yang lebih luas, sedangkan sepatu hak tinggi memiliki 

permukaan yang sempit. 

• Mengumpulkan Data 

Peserta didik melakukan percobaan Menyelidiki Tekanan pada Zat Padat. 

• Menguji Hipotesis 

Peserta didik mengidentifikasi konsep Tekanan Zat Padat 

• Menarik Kesimpulan 

Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil percobaan “semakin 

besar gaya (F) yang diberikan pada suatu benda, maka tekanan yang 

dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya semakin luas permukaan 

suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil  P = F/A“. 

 

 Tekanan Zat Cair (Tekanan Hidrostatis) 

• Orientasi  

Guru menanyai siswa, siapa yang suka atau sudah pernah berenang ?.  

• Merumuskan Masalah 

Peserta didik dimotivasi guru untuk merumuskan masalah. Misalnya, 
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Mengapa semakin dalam kita menyelam, telinga kita akan merasa 

tertekan dan kepala kita terasa sakit?  

• Merumuskan Hipotesis 

Peserta didik membuat hipotesis, misalnya karena semakin dalam zat 

cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. 

• Mengumpulkan Data 

Peserta didik melakukan percobaan Mengetahui Hubungan antara 

Kedalaman dengan Tekanan Hidrostatis. 

• Menguji Hipotesis 

Peserta didik mengidentifikasi konsep Tekanan Hidrostatis. 

• Menarik Kesimpulan 

Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil percobaan “kedalaman 

mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau tekanan 

Hidrostatis. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang 

dihasilkan dan semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin 

besar pula tekanan yang dihasilkan Ph = 𝜌 𝑔 ℎ  ".   

 

3. Penutup 

a. Guru memberikan penguatan dan bersama-sama peserta didik 

menyimpulkan mengenai materi. 

b. Peserta didik mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan 

evaluasi proses belajar. 

c. Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada 

pertemuan berikutnya.  

d. Guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 
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Pertemuan Kedua (2 X 40 menit) 

A. Tujuan Pembelajaran  

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik 

diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan hukum Archimedes 

2. Menganalisis  penerapan  hukum  Archimedes  pada  benda  yang  terapung, 

melayang, dan tenggelam di dalam air. 

 

B. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran.  

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung. 

2. Kegiatan Inti 

• Orientasi  

- Ketika kita mengangkat benda didalam air akan terasa lebih ringan 

dibandingkan kita mengangkat benda di udara. 

- Ketika kita memasukkan benda kedalam air misalnya kayu, maka 

kayu akan terapung.  

- Ketika kita berenang disungai akan berbeda dengan kita berenang 

dilaut.  

• Merumuskan Masalah 

Peserta didik dimotivasi guru untuk merumuskan masalah. Misalnya, 

Mengapa kapal laut atau kapal selam tidak tenggelam, padahal kita 

ketahui bahwa kapal laut dan kapal selam terbuat dari baja? 

• Merumuskan Hipotesis 

Peserta didik membuat hipotesis, misalnya karena benda yang tercelup 

dalam air akan mendapat gaya apung. 

• Mengumpulkan Data 
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Peserta didik melakukan percobaan Hukum Archimedes. 

• Menguji Hipotesis 

Peserta didik mengidentifikasi konsep Hukum Archimedes. 

• Menarik Kesimpulan 

Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil percobaan “Jika benda 

dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke 

atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda 

tersebut, FA= 𝜌cair  g Vcair .  Benda terapung jika massa jenis benda lebih 

kecil dari massa jenis zat cair (𝜌b < 𝜌a ), benda melayang jika massa 

jenis benda sama besar dengan massa jenis zat cair (𝜌b = 𝜌a ) , benda 

tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair 

(𝜌b > 𝜌a )”. 

 

3. Penutup 

a. Guru memberikan penguatan dan bersama-sama peserta didik 

menyimpulkan mengenai materi.  

b. Peserta didik mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan 

evaluasi paroses belajar. 

c. Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada 

pertemuan berikutnya.  

d. Guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 

 

Pertemuan Ketiga (3 X 40 menit) 

A. Tujuan Pembelajaran  

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik 

diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan hukum Pascal. 

2. Menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Menjelaskan prinsip tekanan zat gas. 

4. Menerapkan prinsip tekanan zat gas pada benda dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran. 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung. 

2. Kegiatan Inti 

 Hukum Pascal 

• Orientasi  

Peserta didik mengamati mobil yang dicuci ditempat pencucian 

kendaraan? Mobil ditempat tersebut akan diangkat dengan menggunakan 

alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik.  

• Merumuskan Masalah 

Peserta didik dimotivasi guru untuk merumuskan masalah. Misalnya. 

Bagaimana alat pengangkat tersebut dapat mengangkat mobil yang berat 

padahal didalam pompa hanya berisi udara atau minyak ?. 

• Merumuskan Hipotesis 

Peserta didik membuat hipotesis, misalnya tekanan yang diberikan pada 

zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan 

besar yang sama. 

• Mengumpulkan Data 

Peserta didik melakukan percobaan Hukum Pascal. 

• Menguji Hipotesis 

Peserta didik mengidentifikasi Hukum Pascal dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

• Menarik Kesimpulan 

Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil percobaan “tekanan yang 

diberikan pada zat cair dalam ruang tertutupakan diteruskan ke segala 

arah dengan besar yang sama, secara matematis dituliskan F2 = F1
A2

A1
 “. 
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 Tekanan Zat Gas 

• Orientasi  

Peserta didik mengamati peristiwa balon dapat mengembang. 

• Merumuskan Masalah 

Peserta didik dimotivasi guru untuk merumuskan masalah. Misalnya. 

Mengapa balon dapat mengembang ?, apakah zat gas juga memiliki 

tekanan? 

• Merumuskan Hipotesis 

Peserta didik membuat hipotesis, misalnya tekanan yang diberikan pada 

zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan 

besar yang sama. 

• Mengumpulkan Data 

Peserta didik melakukan percobaan Tekanan Zat Gas. 

• Menguji Hipotesis 

Peserta didik mengidentifikasi Tekanan Zat Gas dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

• Menarik Kesimpulan 

Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil percobaan “ternyata zat 

gas juga memiliki tekanan “. 

 

3. Penutup 

a. Guru memberikan penguatan dan bersama-sama peserta didik 

menyimpulkan mengenai materi. 

b. Peserta didik mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan 

evaluasi paroses belajar. 

c. Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada 

pertemuan berikutnya.  

d. Guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan kelas..  
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Pertemuan Keempat (2 X 40 menit) 

A. Tujuan Pembelajaran  

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik 

diharapkan dapat : 

1. Menganalisis prinsip tekanan pada proses kapilaritas dalam pengangkutan 

zat pada tumbuhan. 

2. Menjelaskan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada 

tumbuhan dan tekanan darah.  

 

B. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

      1.   Kegiatan Pendahuluan  

a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  

memulai pembelajaran. 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

      2.   Kegiatan Inti 

a. Peserta didik mengamati tanaman yang sudah layu 

b. Peserta didik diminta untuk memberi solusi agar tanaman tidak cepat layu. 

Peserta didik mungkin akan menjawab “dengan disirami air”. Peserta 

didik membuat pertanyaan “bagaimana air bisa naik dari akar sampai ke 

daun?” 

c. Peserta didik membuat hipotesis. Misalnya,” air bisa naik dari akar 

sampai ke daun, dengan cara meresap melalui jaringan tumbuhan”. 

d. Guru menjelaskan materi aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. 

 

      3.   Penutup 

a. Guru memberikan penguatan dan bersama-sama peserta didik 

menyimpulkan mengenai materi. 

b. Peserta didik mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan 

evaluasi paroses belajar. 
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c. Guru memberitahukan kegiatan belajar yang akan dikerjakan pada 

pertemuan berikutnya.  

d. Guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam sebelum 

meninggalkan kelas. 

C. Penilaian 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan (berupa tes tulis) dan presentasi hasil 

kerja. 

   Kendari,     Februari 2021 

 

Mengetahui, 

 

Kepala Sekolah        Guru Mata Pelajaran         Peneliti 

              

Kadirman, S.Pd          Munarsi, S.Pd             Muqsitul Akhsan 

NIP. 19770822 200801 1 005      NIP.19860311 201001 2 017     NIM:17010107014 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Alloh Subhanahu Wa Ta’ala, 

karena berkat limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan 

modul pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Inkuiri Terbimbing ini. 

Modul ini membahas materi tentang Tekanan Zat dan Penerapannya dalam 

Kehidupan Sehari-hari untuk siswa SMP/Mts Kelas VIII Semester II. Modul 

ini disusun agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.  

Sesuai dengan tujuan adanya modul, alasan penulis membuat modul ini 

adalah agar dapat membantu siswa memahami materi dalam proses belajar 

mandiri. Sehingga modul ini tidak hanya digunakan saat kegiatan belajar 

mengajar di sekolah, namun dapat pula digunakan secara mandiri dimanapun 

siswa ingin belajar. 

Pembuatan modul dengan berbasis inkuiri terbimbing  ini merupakan 

salah satu variasi penyampaian materi. Modul ini dirancang sedemikian rupa 

agar para siswa mampu mencapai kompetensi yang diinginkan dalam proses 

belajar mandiri. Selain itu kemampuan siswa dalam berpikir ilmiah dapat 

terbentuk melalui modul ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan modul masih banyak 

kekurangan, untuk itu penulis sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya 

membangun. Mudah-mudahan modul ini memberikan manfaat dalam 

kemajuan siswa untuk mempelajari IPA.  

 

Pure,   Januari 2021 

 

Penulis  
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Petunjuk Pengunaan Modul 

Keberhasilan anda dalam mempelajari materi tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan modul ini 

bergantung pada ketekunan dan kedisiplinan dalam memahami dan mematuhi 

langkah belajar yang ada. Belajar dengan modul ini dapat dilakukan secara 

kelompok ataupun mandiri, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Modul ini hanya membahas materi tekanan zat dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Materi di dalamnya tidak dijelakan secara terperinci 

dan bukan merupakan sumber belajar satu-satunya. Anda dapat menggunakan 

sumber belajar lain yang relevan untuk memahami materi pelajaran.  

Berikut ini langkah-langkah yang perlu diikuti dalam proses 

mempelajari materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari menggunakan modul ini : 

1. Baca dan pahami tujuan pembelajaran yang terdapat pada setiap kegiatan. 

Lakukan secara berurutan. 

2. Bila dalam mempelajari modul tersebut mengalami kesulitan, diskusikan 

dengan teman-teman yang lain. Apabila belum terpecahkan bisa 

ditanyakan kepada guru.  

3. Setelah anda merasa paham dengan materi tersebut, kerjakan uji 

kompetensi yang terdapat pada akhir sub bab. 

4. Anda dianjurkan mencari sumber informasi dan sumber lain untuk 

mengerjakan uji kompetensi di dalam modul. 

5. Koreksilah hasil pekerjaan soal latihan anda melalui kunci jawaban yang 

ada di halaman akhir modul ini. 

6. Uraian kegiatan di atas dianjurkan untuks diikuiti agar mendapat tingkat 

penguasaan yang tinggi. 
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Kompetensi Inti 

KI -  1  :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI - 2 :  Menghargai dan menghayati perilaku (jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab) dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan 

regional.  

KI - 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI - 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar 

3.8  Menjelaskan  tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,   

termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada 

tumbuhan. 

4.8 Menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

Indikator: 

3.8.1 Menjelaskan konsep tekanan. 

3.8.2 Menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap 

besarnya  tekanan. 

3.8.3 Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. 

3.8.4 Menganalisis konsep tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. 
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3.8.5 Menjelaskan hukum Archimedes. 

3.8.6 Menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung,  

melayang dan tenggelam di dalam air. 

3.8.7 Menjelaskan hukum Pascal. 

3.8.8 Menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. 

3.8.9 Menjelaskan prinsip tekanan pada zat gas. 

3.8.10 Menerapkan prinsip tekanan zat gas pada benda dalam kehidupan sehari-

hari. 

3.8.11 Menganalisis prinsip tekanan pada proses kapilaritas dalam 

pengangkutan zat pada tumbuhan. 

3.8.12 Menjelaskan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada 

tumbuhan dan tekanan darah.  

4.8.1 Melakukan percobaan dan pengamatan hubungan antara gaya dan luas 

permukaan terhadap besarnya tekanan pada zat padat. 

4.8.2 Mengkomunikasikan hasil pengamatan hubungan antara gaya dan luas 

permukaan terhadap besarnya tekanan zat padat.  

4.8.3 Mempresentasikan hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair 

pada kedalaman tertentu. 

4.8.4 Membuat laporan hasil percobaan hukum Archimedes. 

4.8.5 Membuat laporan hasil percobaan hukum Pascal. 

4.8.6 Menyajikan data hasil percobaan tekanan gas. 
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    PETA KONSEP 
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TEKANAN ZAT DAN PENERAPANNYA DALAM KEHIDUPAN 

SEHARI-HARI 

 

A. Tekanan Zat 

Pernahkah kalian memperhatikan kaki unggas seperti ayam dan 

itik? Jika pernah kaki-kaki tersebut berbeda-beda (Gambar 1.1). Mengapa 

demikian? Nah, Tuhan menciptakan hal itu bukan tanpa alasan. Hal 

tersebut bergantung pada fungsinya. Untuk ayam, kakinya digunakan 

untuk berjalan di tanah kering dan itik berjalan di tanah yang berlumpur. 

Ayam dan itik sama-sama digunakan untuk berjalan. Jika keduanya 

berjalan di tanah yang sedikit berlumpur, bekas kaki mana yang lebih 

dalam ? 

         

    
Sumber : Sey. 2018                               Sumber : Sey : 2018 

(a)         (b) 

 

Gambar 1.1 

a.) Gambar kaki ayam, b.) Gambar kaki itik 

 

Peristiwa tersebut akan sangat mudah dijelaskan melalui konsep 

tekanan zat pada uraian berikut. Tekanan zat terdiri dari 3 macam, yaitu 

tekanan zat padat, tekanan zat cair dan tekanan zat gas.  
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1. Tekanan Zat Padat 

Ketika kamu hendak melewati jalanan yang lembek berlumpur, 

sepatu manakah yang akan kamu gunakan, sepatu boot atau sepatu hak 

tinggi?Agar kamu dapat melewati jalanan berlumpur atau lembek 

dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Mengapa 

dengan menggunakan sepatu boot kamu akan mudah melewati jalanan 

yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur ?. 

Sedangkan ketika kita menggunakan sepatu hak tinggi, kita akan mudah 

terjebak masuk kedalam jalanan yng lembek atau berlumpur. Mengapa 

demikian ?  

 

              
                  Sumber : Nurul. 2015                                          Sumber : depositphotos.com  

          

(a)                                            (b) 

                    

                                                                                                     

 

 

 

            

                  Sumber : Galeri pribadi            Sumber : Galeri pribadi 

 

                             (c)                                              (d) 

       Gambar 1.2 

(a) Berjalan dijalan yang lembek menggunakan sepatu hak tinggi 

(b) Berjalan di jalanan berlumpur menggunakan sepatu boot 

(c) Sepatu hak tinggi 

(d) Sepatu boot 
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Untuk dapat mengetahui konsep tersebut, ayo kamu lakukan 

Kegiatan 1 berikut. 

Kegiatan 1 

Tujuan :  

Menyelidiki tekanan pada zat padat 

Alat dan bahan :  

Sebatang korek api 

Prosedur kerja:  

1. Jepitlah sebatang korek api di kedua ujungnya menggunakan 

jari telunjuk dan ibu jari seperti gambar. Dari gambar tersebut, 

terlihat ujung korek api yang ada gumpalannya diletakkan di 

ibu jari. 

 

            Gambar 1.3 

Sebatang korek api yang dijepit 

2. Tekanlah batang korek api tersebut, apa yang kamu rasakan?  

3. Ulangi langkah 2 dengan memberikan tekanan yang agak keras. 

Apa yang kamu rasakan? 

4. Potonglah ujung korek api yang ada gumpalannya, kemudian 

ulangi langkah 2 dan 3. Apa yang kamu rasakan?  

 

Ketika batang korek api kamu tekan di antara ibu jari dan 

telunjukmu, kamu akan merasakan ibu jari dan telunjuk kamu terasa 

sakit. Ketika kamu menambah tekanan, rasa sakit pun semakin 

bertambah. Ketika kamu menekan kedua ujung korek api pada ujung 

jarimu, berarti kamu telah memberikan gaya pada korek api. Besarnya 
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tekanan yang dihasilkan ujung korek api pada ujung jarimu 

tergantung pada besaranya dorongan (gaya) yang kamu berikan dan 

luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya (ujung korek api). 

Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu 

permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda 

(F) semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. 

Sebaliknya semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang 

dihasilkan semakin kecil. Secara matematis besaran tekanan dapat 

dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. 

 P =  

Keterangan  : 

P : Tekanan (N/m
2
 atau disebut juga satuan Pascal (Pa)) 

F : Gaya (Newton) 

A : Luas bidang tekan/ luas permukaan (m
2
) 

 

Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh 

besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat 

menjelaskan alasan mengapa bekas kaki ayam lebih dalam dari pada 

bekas kaki itik jika kedunya berjalan ditempat yang berlumpur. Kamu 

juga dapat memahami alasan ketika kamu berjalan di tanah berlumpur 

dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan lebih mudah berjalan 

dan tidak mudah terjebak masuk kedalam lumpur dibandingkan 

dengan sepatu dengan pijakan yang sempit.  
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2. Tekanan Zat Cair 
 

a. Tekanan Hidrostatis 

Siapa yang suka berenang? Kalau katanya Demitri 

Martin, komedian asal Amerika, berenang itu kegiatan paling 

aneh. Kita sulit membedakan berenang sebagai kegiatan 

olahraga atau upaya penyelamatan diri biar tidak tenggelam. 

Karena kita dapat melihat bahwa air merupakan bukan habitat 

manusia. Selain itu, semakin dalam kita menyelam, telinga kita 

akan merasa tertekan dan kepala kita terasa sakit atau berat. 

Mengapa hal ini bisa terjadi ?  

Agar kamu dapat mengetahui konsep tersebut ayo kamu 

lakuan Kegiatan 2 berikut. 

 

Kegiatan 2 

Tujuan  

Mengetahui hubungan antara kedalaman dengan tekanan 

hidrostatis. 

Alat dan Bahan 

1. Kemasan air mineral (botol aqua 1,5 L) 

2. Paku 

3. Selotip 

4. Gunting 

5. Air 

Prosedur kerja 

1. Ukurlah ketinggian botol, namun tinggi yang 

digunakan adalah sampai dengan tinggi bagian yang 

rata saja. 

2. Lalu lubangi menjadi 4 bagian. Jarak setiap lubang 

adalah 5 cm. Lubangi dengan menggunakan paku. 
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3. Tutup setiap lubang dengan selotip.  

4. Isi air pada botol 

5. Setelah air terisi penuh, lalu lepaskan seluruh selotip 

yang menutupi setiap lubang yang ada.  

Pertanyaan  

Mengapa pancaran air pada botol air mineral semakin 

kebawah semakin kuat pancarannya? Tuliskan 

hipotesismu! 

 

        Setelah melakukan kegiatan 2 kamu telah mengetahui bahwa 

kedalaman dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang 

dihasilkan oleh zat cair atau tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, 

maka semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan semakin besar massa 

jenis zat cair , maka akan semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. 

Kamu juga dapat menjelaskan mengapa ketika kita menyelam semakin 

dalam maka telinga kita akan semakin terasa sakit.  

       Pada bagian sebelumnya kamu sudah mempelajari bahwa tekanan 

merupakan besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu 

bekerja, dapat dituliskan 

  

           

 

Keterangan :  

P = Tekanan (N/m
2
) 

F = Gaya (N) 

A = Luas Permukaan (m
2
) 
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Pada zat cair, gaya (F) disebabkan oleh berat zat cair (w) yang 

berada diatas benda, sehingga : 

dapat dituliskan bahwa    atau P =  

Keterangan : 

P = Tekanan (N/m
2
) 

m = Massa benda (kg) 

 = Massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

 Percepatan gravitasi (m/s
2
) 

 Kedalaman zat cair (m) 

 Volume (m
3
) 

 

Pada dunia teknik bendungan, para arsitek membuat suatu 

bendungan dengan memperhitungkan tekanan hidrostatis. Hal ini 

ditunjukan dengan semakin menebalnya dinding bendungan ke arah 

dasar permukaan air. Seperti terlihat pada gambar.  

 

 

 

 

 

    Sumber : Dok. Kemdikbud                        

            Gambar 1.4 

                              Struktur bendungan air 

b. Hukum Archimedes 

Seperti yang biasa kita lakukan ketika berenang maka 

kita akan merasakan seolah-olah berat kita menjadi lebih 

ringan. Peristiwa ini tentu bukan berarti ada massa badan kita 

yang hilang, namun disebabkan oleh suatu gaya yang 
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mendorong badan kita yang berlawanan dengan arah berat 

badan kita. Secara matematis dapat dituliskan : 

 

Fa = wu-wa 

Keterangan: 

Fa = gaya apung atau gaya keatas (N) 

wu = gaya berat benda diudara (N) 

wa = gaya berat benda didalam air (N) 

Besarnya gaya apung ini bergantung pada banyaknya air yang 

didesak oleh benda tersebut. Semakin besar air yang disesak maka 

semakin besar pula gaya apungnya. Hal ini dikenal dengan Hukum 

Archimedes yang menyatakan bahwa apabila suatu benda dicelupkan 

kedalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, benda akan mendapat 

gaya apung (gaya ke atas) yang besarnya sama dengan berat zat cair yang 

didesaknya (dipindahkan) oleh benda tersebut. Secara matematis dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

FA = cair  g Vcair   

Keterangan : 

FA = gaya Archimedes (N) 

cair  = massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

Vcair  = volume air yang dipindahkan (m
3
) 

 

Dalam mempelajari gaya angkat, tidak terlepas dari pembahasan 

fenomena-fenomena ketika benda dimasukkan kedalam air seperti 

terapung, melayang dan tenggelam. Untuk mengetahuinya simak 

penjelasan berikut.  

Pernahkah kamu melihat kapal selam? Salah satu bahan yang 

tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu 

baja merupakan logam yang utamanya terbuat dari campuran besi dan 

karbon? Dengan demikian baja memiliki massa jenis yang lebih besar 
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dari pada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan mengapa kapal selam 

dan kapal laut lainnya tidak tenggelam, padahal massa jenis baja lebih 

besar dari pada massa jenis air laut. Selain itu, bagaimana sehingga kapal 

selam dapat terapung, melayang dan tenggelam? Sebelum memperlajari 

lebih jauh ayo lakukan kegiatan 3 berikut.  

 

  Kegiatan 3 

Tujuan  

Untuk membuktikan peristiwa tengelam, melayang dan 

mengapungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang 

dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut. 

Alat dan bahan 

Alat : 

1. Gelas 

2. Sendok 

3. Tissue 

Bahan  

1. Telur  

2. Air 

3. Garam halus 

Prosedur kerja 

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk 

percobaan. 

2. Gelas diberi air, jangan sampai penuh agar pada saat 

memasukan telur, airnya tidak tumpah dan alasi 

dengan tissue agar lantainya tidak basah.  

3. Pertama-tama telur dimasukkan kedalam gelas yang 

berisi air tanpa campuran garam dan amati apa yang 

terjadi. 
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4. Setelah itu dalam gelas dimasukkan 1 sendok garam  

dan aduk perlahan-lahan sampai merata. Amati 

keadaan yang terjadi pada telur tersebut.  

5. Masukkan lagi 1 sendok garam dan aduk secara 

perlahan-lahan sampai merata. Amati keadaan yang 

terjadi pada telur tersebut.  

6. Lakukan seterusnya sampai telur tersebut terapung.  

7. Catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan pada 

tabel tersebut. 

       Banyaknya garam (sendok)      Peristiwa yang terjadi 

  

  

  

  

8. Setelah selesai praktikum, bersihkan dan rapikan alat 

dan bahan sisa praktikum tersebut.  

Setelah melakukan kegiatan diatas, kamu dapat 

menyebutkan macam-macam keadaan benda dalam air. Serta 

alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Selain itu juga melalui 

kegiatan tersebut kamu dapat mengetahui alasan mengapa tubuh 

kita mudah mengapung diatas air laut dari pada di air tawar. 

Jadi keadaan benda di dalam air dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari 

massa jenis zat cair. 

b < a 

b. Benda melayang jika massa jenis benda sama besar 

dengan massa jenis zat cair. 

b = a 
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c. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari 

massa jenis zat cair. 

b > a 

 

c. Hukum Pascal 

Mobil yang dicuci ditempat pencucian kendaraan 

biasanya diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang 

disebut pompa hidrolik tujuannya agar membantu proses 

pencucian mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan 

dibersihkan. 

 
Sumber : Dok. Kemdikbud 

Gambar 1.5 

Pompa hidrolik pengangkat mobil 

 

Bagaimana alat pengangkat tersebut dapat mengangkat 

mobil yang sangat berat padahal di dalam pompa hidrolik 

tersebut hanya berisi udara atau dapat berupa minyak? Untuk 

mengetahuinya lakukan kegiatan 4 berikut.  

 

  Kegiatan 4 

  Tujuan 

  Membuat alat sederhana aplikasi hukum Pascal 

  Alat dan bahan 

1. Selang plastik berdiameter 0.5 cm atau 0,75 cm 

sekitar 1 meter. 
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2. Alat suntik 1 ukuran besar dan 1 ukuan kecil 

3. Air 

4. Pewarna makanan 

5. Kertas karton 

6. Beban 

Prosedur kerja 

1. Buatlah alat sederhana yang memilik prinsip kerja 

seperti pompa hidrolik dengan merangkaikan selang 

plastik pada 2 alat suntik tersebut. Seperti gambar 

                        

    Gambar 1.6 

                          Model percobaan Pascal 

2. Rancanglah alat tersebut sebaik mungkin! 

3. Isilah selang plastik penuh dengan air berwarna! 

4. Tekanlah pengisap alat suntik kecil, lalu amati yang 

terjadi pada pengisap alat suntik besar! Amati pula 

yang terjadi pada aliran air di dalam selang. 

5. Letakkan beban pada pengisap alat suntik besar. Lalu 

tekanlah pengisap alat suntik kecil. Apakah yang 

akan terjadi? 

6. Ulangi kegiatan tersebut dengan cara menempatkan 

beban dipengisap kecil, dengan memberikan 

dorongan pada pengisap besar.  

7. Bandingkan besar dorongan (gaya) yang kamu 

berikan ketika mendorong pengisap alat suntik kecil 

dan pengisap alat suntik besar ! 
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Pertanyaan  

1. Bagaimana gaya yang kamu berikan ketika beban 

diletakkan dipengisap besar dan ketika beban 

diletakkan dipengisap kecil? Mana yang memberikan 

dorongan lebih mudah ? mengapa ? 

2. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan 

tersebut ? 

 

Marilah kita telusuri mengapa gaya yang lebih kecil dapat 

mengangkat gaya berat beban yang lebih besar. Menurut hukum pascal 

tekanan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan kesegala arah 

dengan sama rata. Ketika pengisap kecil kamu dorong, maka pengisap 

tersebut diberikan gaya sebesar F1 terhadap luas bidang A1, akibatnya 

timbul tekanan sebesar P1. Menurut Pascal, tekanan ini akan diteruskan 

ke pengisap besar dengan sama besar. Dengan demikian pada pengisap 

yang besar pun terjadi tekanan yang besarnya sama dengan P1. Tekanan 

ini menimbulkan gaya pada luas bidang tekan pengisap kedua (A2) 

sebesar F2, sehingga kita dapat menuliskan persamaan sebagai berikut: 

P1 = P2 

 =  

Jadi gaya yang ditimbulkan pada pengisap besar yaitu : 

F2 = F1  

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mendapatkan efek gaya yang besar dari gaya yang kecil, maka 

penampangnya harus diperbesar. Inilah prinsip kerja sederhana dari alat 

teknik pengangkat mobil yang disebut pompa hidrolik.  

 

 

 

 



 

17 
 
Untuk Siswa Kelas VIII SMP/MTs 

Semester II 

 

Modul Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing 

 

3. Tekanan zat gas 

Pada bagian sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa 

zat padat dan zat cair memiliki tekanan. Bagaimana dengan 

zat gas? Apakah gas juga memiliki tekanan? Untuk 

mengetahuinya laukan kegiatan 5 berikut. 

          Kegiatan 5 

     Alat dan bahan 

1. Gelas minum 

2. Air 

3. Kertas HVS 

Prosedur Kerja 

1. Isilah gelas dengan air sampai penuh 

2. Tutuplah gelas yang telah berisi air tersebut dengan selembar 

ketas HVS 

3. Tahan kertas HVS tersebut dengan telapak tangan. Kemudian 

baliklah gelas dengan cepat, usahakan jangan sampai tumpah 

4. Lepaskan tangan secara perlahan. Amati apa yang terjadi! 

Pertanyaan  

Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat 

menahan air didalam gelas. Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi! 

 
               Sumber : Dok. Kemdikbud 

         Gambar 1.7 

Tekanan udara pada kertas HVS sehingga mampu menahan air 
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 Percobaan yang telah kamu lakukan menunjukkan bahwa gas juga memiliki 

tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat 

menahan air didalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan 

tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar dari pada tekanan air 

dalam gelas. 

 

RANGKUMAN 

 Tekanan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding 

terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar dorongan (gaya) 

yang diberikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. 

Sebaliknya semakin besar luas bidang tekan suatu benda maka 

semakin kecil tekanan yang dihasilkan. 

 Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada zat cair. 

Tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis, percepatan 

gravitasi dan kedalaman atau ketinggian zat cair.  

 Hukum Archimedes menyatakan bahwa “ Jika suatu benda 

dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan memperoleh 

tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang 

didesak oleh benda tersebut.  

 Hukum pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada 

zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan kesegala arah dengan 

besar yang sama 

. 
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UJI KOMPETENSI 1 

 

1. Besaran-besaran berikut yang memengaruhi besar kecilnya nilai 

tekanan pada zat padat adalah . . . . 

a. Gaya tekan dan luas bidang tekan 

b. Keruncingan benda dan luas bidang 

c. Berat benda dan luas permukaan benda 

d. Gaya tekan dan luas permukaan benda yang ditekan 

2. Kubus besi yang memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di atas 

meja yang luas permukaannya 4 m
2
. Jika berat kubus 60 N, 

tekanan yang dihasilkan kubus besi adalah . . . . 

a. 8.000 N/m
2
 

b. 6.000 N/m
2
 

c. 4.000 N/m
2
 

d. 2.000 N/m
2
 

3. Gaya sebesar 60 N bekerja tegak lurus pada sebuah bidang datar 

seluas 2 cm
2
. Tekanan yang ditimbulkan sebesar . . . . 

a. 400.000 Pa 

b. 300.000 Pa 

c. 200.000 Pa 

d. 100.000 Pa 

4. Para penyelam tradisional yang menyelam di lautan banyak 

terganggu pendengarannya. Hal ini disebabkan karena . . . .  

a. Tekanan udara di dalam zat cair 

b. Tekanan hidrostatis air 

c. Gaya angkat air 

d. Tekanan atmosfer 

5. Helmi mendorong gerobak menggunakan kedua tangannya 

yang menghasilkan gaya sebesar 90 N. Jika luas kedua telapak 



 

20 
 
Untuk Siswa Kelas VIII SMP/MTs 

Semester II 

 

Modul Pembelajaran IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing 

 

tangan Helmi 150 cm
2
, tekanan yang diberikan sebesar . . . . 

a. 3.000 N/m
2
 

b. 6.000 N/m
2
 

c. 8.000 N/m
2
 

d. 10.000 N/m
2
 

6. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang 

pengisap kecil A1 sebesar 20 cm
2
 dan pengisap besar A2 sebesar 

50 cm
2
. 

 

Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 N 

adalah . . . . . N 

a. 2.000 

b. 4.000 

c. 5.000 

d. 8.000 

7. Kegunaan dari pompa hidrolik adalah . . . . 

a. Mengangkat barang berat 

b. Memompa air 

c. Memeras biji-bijian 

d. Memotong barang berat 

8. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan 

diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar 

merupakan konsep dari . . . . 

a. Hukum Pascal 

b. Hukum Archimedes 

c. Tekanan hidrostatis 
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d. Gaya apung zat cair 

9. Kapal laut dapat terapung dipermukaan air. Hal ini disebabkan . 

. . . 

a. Massa jenis kapal pembuat kapal lebih kecil dari pada 

massa jenis air 

b. Massa jenis seluruh kapal lebih kecil dari pada massa jenis 

air 

c. Massa jenis bahan pembuat kapal lebih besar dari pada 

massa jenis air 

d. Massa jenis bahan pembuat kapal sama dengan massa jenis 

air 

10. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum pascal adalah . . 

. . 

a. Alat pengangkat mobil 

b. Galangan kapal 

c. Balon udara 

d. Kapal selam 
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B. Aplikasi Konsep Tekanan Zat pada Makhluk Hidup 

Apakah konsep tekanan zat yang telah kamu pelajari juga 

terdapat pada makhluk hidup? Konsep tekanan zat juga terdapat pada 

makhluk hidup, misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan 

nutrisi pada tumbuhan, dan tekanan darah manusia. Kamu penasaran 

bukan ? Ayo kita pelajari dengan saksama! 

1. Pengangkutan Air pada Tumbuhan 

Masih ingatkah kamu susunan jaringan pada akar mulai 

dari jaringan terluar hingga terdalam? Jaringan-jaringan itulah 

yang akan dilalui oleh air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Jalur 

pengangkutan air ketika masuk kedalam akar pertama-tama, air 

diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel 

epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan 

melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis 

dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang 

berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke 

xilem batang dan ke xilem daun.  

Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan 

cairan seperti pada jantung manusia. Lalu, bagaimanakah air 

dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? 

Perhatikan Gambar tentang pergerakan air dari akar menuju 

daun! 
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                             Sumber : Campbell et al. 2008 

                              Gambar 1.8 

      Pengangkutan air dari akar menuju daun 

Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain 

yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan 

karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang 

terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang 

hampir menyerupai sedotan akan tetapi diameternya sangat kecil. 

Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, 

air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air 

yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang 

tanaman, air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. 
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Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya  

kohesi  dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu 

molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. 

Adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat 

berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya 

adhesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan 

dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara 

satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan 

menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang 

satu dengan molekul air lainnya di sepanjang  pembuluh xilem. 

Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi, naiknya air 

kedaun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang 

disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan 

dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami 

penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. 

Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya 

tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem sehingga air 

yang ada pada akar dapat naik ke daun. 

2. Pengangkutan Nutrisi pada Tumbuhan 

Semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan 

bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di 

setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses 

pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam 

amino keseluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil 

fotosintesis dari daun keseluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui 

pembuluh floem. 

Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari 

sumbernya, yaitu daun (daerah yang memiliki konsentrasi gula 

tinggi) ke bagian tanaman lain yang dituju (daerah yang memiliki 

konsentrasi gula rendah) dengan dibantu oleh sirkulasi air yang 
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mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. 

 

      Sumber : Recee et al. 2012 

Gambar 1.9 

Pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan 

3. Tekanan Darah pada Sistem Peredaran Darah Manusia 

Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki 

prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada 

pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang 

tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan 

mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh 

darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan 

dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan 

tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh 

darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah 

akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, 

sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel- sel di seluruh 
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tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak 

mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi.  

Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat 

yang bernama sphygmomanometer, ada pula yang menyebutnya 

dengan tensimeter seperti yang terdapat pada Gambar dibawah 

ini! 

 

    Sumber : Markuso. 2011 

Gambar 1.10 

sphygmomanometer 

 

Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi (arteri) 

besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. 

Coba perhatikan Gambar  1.11 di bawah ini. Tekanan darah yang 

normal berkisar antara 120/80 mmHg. Angka pertama 

menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong 

keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri disebut  angka 

sistol. Angka kedua, yaitu yang lebih rendah adalah hasil 

pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju 

bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi, 

disebut angka diastol. 
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   Sumber : Campbell et al. 2008 

Gambar 1.11 

                            Cara pengukuran tekanan darah 

 

Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku 

hukum Pascal. Masih ingatkah kamu pernyataan hukum Pascal? 

Menurut Pascal tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam 

ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang 

sama. 

Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian 

aorta, akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau 

pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang 

lainnya. 
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  RANGKUMAN 

 Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup dapat 

ditemui pada pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan 

dan tekanan darah pada pembuluh darah. 

 Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain 

yang lebih tinggi dan diedarkan keseluruh tubuh tumbuhan 

karena adanya gaya kapilaritas batang dan daya isap daun. 

 Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun keseluruh tubuh 

tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan zat-zat 

hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun (daerah 

yang memiliki konsentrasi gula tinggi) ke bagian tumbuhan 

lain yang dituju (daerah yang memiliki konsentrasi gula 

rendah).  
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UJI KOMPETENSI 2 

 

1. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh 

daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut 

adalah . . . . 

a. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan 

daya kapilaritas batang meningkat. 

b. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki 

tekanan yang besar  untuk menaikkan air ke daun. 

c. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki 

tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. 

d. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah 

sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. 

2. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter, berlaku hukum . . . . 

a. Pascal 

b. Archimedes 

c. Boyle 

d. Newton 

3. Pada tumbuhan terdapat beberapa peristiwa transpor melalui membran. 

Pengangkutan air dari akar menuju daun merupakan salah satu contoh 

peristiwa transpor melalui membran. Pada saat air dari dalam tanah masuk 

ke sel-sel akar peristiwa transpor membran yang terjadi adalah . . . . 

a. Transpor aktif 

b. Osmosis 

c. Imbibisi 

d. Difusi 

4. Ada beberapa teori tentang pengangkutan air dalam xilem, salah satunya 

teori tekanan akar. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan teori 

tersebut adalah. . . . 
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a. Peristiwa tranpirasi dapat mengakibatkan air dan mineral terangkat 

menuju daun. 

b. Air dan mineral diangkut menuju daun karena adanya sel-sel hidup 

penyusun xilem 

c. Air dan mineral akan naik dari akar menuju daun karena gaya tarik-

menarik antar molekul air. 

d. Perbedaan konsentrasi air dalam tanah dengan cairan dalam xilem 

mengakibatkan air bergerak menuju daun. 

5. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun keseluruh bagian tubuh 

tumbuhan berlangsung secara . . . . 

a. Difusi 

b. Imbibisi 

c. Osmosis 

d. Transpor aktif 
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 PILIHAN GANDA 

1. Pernyataan berikut yang paling tepat terkait tekanan benda adalah . . . .  

a. Tekanan semakin besar jika luas bidang yang ditekan semakin kecil 

sedangkan gaya tekan tetap. 

b. Tekanan semakin kecil jika luas bidang yang ditekan semakin besar 

sedangkan gaya tekan tetap. 

c. Tekanan semakin besar jika luas bidang tekan semakin besar sedangkan 

gaya tekan tetap. 

d. Tekanan semakin kecil jika luas bidang tekan semakin besar sedangkan 

gaya tekan tetap.  

2. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 

1) Pisau perlu terus diasah agar dapat memotong daging dengan mudah 

2) Bentuk telapak kaki itik mempermudah untuk berjalan dijalan becek 

3) Meja dibuat dari kayu yang kuat agar tidak mudah patah 

4) Pegangan ember dibuat lebih lebar agar mudah dibawa 

 

Aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh 

pernyataan . . . . 

a. 1), 2) dan 3) 

b. 1), 2) dan 4) 

c. 1), 3) dan 4) 

d. 2), 3) dan 4) 

3. Meja memberikan gaya berat 10 N pada lantai. Setelah diberi beban, meja 

itu memberikan gaya berat sebesar 50 N. Perbandingan tekanan yang 

diterima oleh lantai sebelum dan sesudah meja diberi beban adalah . . . . 

a. 1:2 

ULANGAN HARIAN 
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b. 1:3 

c. 1:4 

d. 1:5 

4. Kolam renang mempunyai ukuran panjang 5 m, lebar 3 m dan kedalaman 3 

m. Jika kolam terisi air penuh, besar tekanan hidrostatis di dasar kolam 

adalah . . . . 

     (g = 10 m/s
2
); (pair = 1.000 kg/m

3
) 

a. 2.000 N/m
2
 

b. 3.000 N/m
2
 

c. 30.000 N/m
2
 

d. 50.000 N/m
2
 

5. Peti kayu dengan berat 400 N berbentuk balok berukuran panjang 2 m, 

lebar 1 m dan tebal 50 cm. Peti itu diletakkan diatas lantai dengan posisi 

berdiri tegak. Tekanan yang dihasilkan peti sebesar . . . . 

a. 200 N/m
2
 

b. 400 N/m
2
 

c. 600 N/m
2
 

d. 800 N/m
2
 

6. Suatu benda yang dicelupkan kedalam zat cair sebagian atau seluruhnya 

akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat 

cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pernyataan tersebut merupakan 

bunyi hukum . . . . 

a. Bejana berhubungan 

b. Archimedes  

c. Lorentz 

d. Pascal 

7. Penampung air memiliki tinggi 1 meter dan lebar alas 0.07 m
2
. Penampung 

itu terisi air setinggi 0.5 m dari dasar. Jika massa jenis air 1.000 kg/m
3
 dan 

percepatan gravitasi g = 10m/s
2
, tekanan air pada dasar penampung sebesar 

. . . . 

a. 2.000 N/m
2
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b. 3.000 N/m
2
 

c. 4.000 N/m
2
 

d. 5.000 N/m
2
 

 

8.  

 

 

                              8 cm 

                       28 cm        

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas ! 

Jika pair = 1.000 kg/m
3
 dan g = 9,8 m/s

2
, tekanan yang dialami ikan sebesar 

. . . . 

a. 784 N/m
2
 

b. 1.960 N/m
2
 

c. 2.744 N/m
2
 

d. 3.528 N/m
2
 

9. Kayu yang memiliki volume 400 cm
2
 terapung di air laut yang memiliki 

massa jenis 1.300 kg/m
3
. Jika g = 10 N/kg, besar gaya angkat yang diterima 

kayu sebesar . . . .  

a. 5,2 N 

b. 52 N 

c. 520 N 

d. 5.200 N 

 

10. Sepotong marmer dimasukkan  ke dalam minyak yang memiliki berat jenis 

8.000 N/m
3
. Jika marmer mendapat gaya ke atas sebesar 0,32 N, volume 

marmer sebesar . . . .  
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a. 2,56 cm
3
 

b. 25,6 cm
3
 

c. 40 cm
3
 

d. 400 cm
3
 

11. Sebuah batu dengan volume 1 m
3
 tercelup seluruhnya ke dalam air dengan 

massa jenis 1.000 kg/m
3
. Jika percepatan grafitasi bumi 10 m/s

2
, batu akan 

mengalami gaya ke atas sebesar . . . .  

a. 10 N 

b. 100 N 

c. 1.000 N 

d. 10.000 N 

12. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik ke daun disebabkan oleh daya 

kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah . 

. . . 

a. Dalam sel-sel akar terjadi peristiwa difusi sehingga menyebabkan daya 

kapilaritas batang meningkat 

b. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah 

sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat 

c. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki 

tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. 

d. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki 

tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun 

13. Definisi pengangkutan extravaskuler yang benar adalah . . . .  

a. Pengangkutan air dan garam mineral dari akar melalui xilem 

b. Pengangkutan dari rambut akar sampai di pembuluh xilem 

c. Pengangkutan air dan hasil fotosintesis pada pembuluh 

d. Pengangkutan hasil fotosintesis melalui floem 

14. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teori vital tentang pengangkutan air 

dalam jaringan tumbuhan yaitu . . . .  

a. Air mengalir dari tempat basah ke tempat kering 

b. Air dapat dialirkan dari akar ke daun karena daya isap akar 
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c. Sel-sel hidup di sekitar jaringan pangangkut mengakibatkan air 

terangkut ke daun 

d. Gradien konsentrasi air dalam tanah dengan cairan dalam sel tumbuhan 

mengakibatkan terjadinya pengangkutan air 

15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut !  

I) Jantung memompa darah ke vena pulmonalis 

II) Jantung menerima darah dari vena kava 

III) Jantung memompa darah ke arteri pulmonalis dan aorta 

IV) Jantung berelaksasi 

V) Jantung mengembang 

Pernyataan yang menunjukkan terjadinya tekanan diastol ditunjukkan oleh 

angka . . . .  

a. I), II) dan III) 

b. I), III) dan IV) 

c. II), III) dan V) 

d. II), IV) dan V) 

 

 ESAI 

1. Truk beroda delapan membawa 2,5 ton muatan bergerak di jalan raya 

menuju pelabuhan. Jika luas permukaan bidang sentuh roda dengan 

permukaan jalan seluruhnya adalah 400 cm
2
, hitunglah tekanan yang 

diberikan setiap roda terhadap jalan raya !( g = 10 m/s
2
). 

2. Teko berisi sirop setinggi 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar 

teko, anggap massa jenis sirop sama dengan massa jenis air yaitu 1.000 

kg/m
3
 dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s

2
. 

3. Seekor ikan berada di kedalaman 100 m di bawah permukaan air. Jika 

massa jenis air 1.000 kg/m
3
 dan percepatan gravitasi 9,8 m/s

2
, hitung 

tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut ! 

4. Bagaimana tumbuhan yang batangnya tinggi dapat mengangkut air dari 

dalam tanah menuju daun yang letaknya jauh dari akar? 

5. Jelaskan perbedaan antara tekanan sistol dan diastol? 
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Adhesi  

Tarik-menarik diantara jenis-jenis molekul yang berbeda. 

Akar  

 Organ tumbuhan vaskuler yang menambatkan dan memungkinkan 

tumbuhan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. 

Arteri  

 Pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung ke organ-organ di 

seluruh tubuh. 

Asam amino 

 Unit terkecil penyusun protein. 

Diastol 

 Tahapan siklus jantung ketika sebuah ruang jantung berelaksasi dan terisi 

oleh darah. 

Difusi  

 Perpindahan air dari larutan pekat ke larutan yang encer. 

Endodermis  

 Lapisan paling dalam korteks akar dengan sel-sel tebal yang membatasi 

korteks dan stele. 

Floem  

 Jaringan pembuluh vaskuler yang terdiri atas sel-sel hidup yang tersusun 

menjadi saluran-saluran memanjang yang mengangkut gula dan nutrisi 

organik lain ke seluruh bagian tumbuhan. 

Fotosintesis  

 Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang disimpan dalam gula 

dan senyawa-senyawa organik lainnya. 

Habitat 

 Tempat hidup makhluk hidup 

 

GLOSARIUM 
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Hukum Archimedes 

 Jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan 

mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang di 

desak oleh benda tersebut. 

Hukum Pascal 

 Tekanan yang diberikan kepada zat cair dala ruang tertutup akan diteruskan 

ke segala arah dengan besar yang sama. 

Kapiler  

 Pembuluh darah mikroskopik yang menembus jaringan-jaringan dan terdiri 

atas selapis sel endotelium yang memungkinkan terjadinya oertukaran 

antara darah dan cairan interstisial. 

Kohesi 

 Pengikatan molekul yang sejenis, seringkali melalui ikatan hidrogen. 

Kontraksi  

 Mengencang. 

Korteks 

 Jaringan dasar yang terletak diantara jaringan vaskuler dan jaringan dermis 

pada akar atau batang tumbuhan. 

Nutrisi 

 Proses yang terjadi ketika organisme mengambil dan menggunakan zat 

makanan. 

Osmosis 

 Dufusi air yang melewati membran yang selektif permeable. 

Perisikel 

 Lapisan luar stele. 

Relaksasi 

 Mengendur. 

Sirkulasi  

 Peredaran. 

Sistol 

 Tahap siklus jantung ketika ruang jantung berkontraksi dan memompa 
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darah. 

Tekanan Hidrostatis 

 Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. 

Tekanan  

 Berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas 

bidang tekan. Semakin besar dorongan (gaya) yang diberikan, semakin 

besar pula tekanan yang dihasilkan. 

Xilem  

 Jaringan tumbuhan vaskuler yang terutama terdiri atas sel-sel mati 

berbentuk tabung yang mengantarkan sebagian besar air dan mineral dari 

akar ke atas, ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.  
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 Uji Kompetensi 1 

1. D 

2. B 

3. B 

4. B 

5. B 

6. D 

7. A 

8. A 

9. B 

10. A 

 Uji Kompetensi 2 

1. A 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

 Ulangan Harian 

 Pilihan Ganda 

1. D 

2. B 

3. D 

4. C 

5. A 

6. B 

7. D 

KUNCI JAWABAN 
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8. A 

9. A 

10. C 

11. D 

12. B 

13. C 

14. B 

15. D 

 Esai 

1. 78.125 N/m
2
 

2. 1.500 Pa 

3. 980.000 Pa 
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KARTU SOAL 

NAMA SEKOLAH   : SMP NEGERI 1 WAKORUMBA SELATAN 

MATA PELAJARAN  : ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) 

KELAS/SEMESTER  : VIII/II 

TAHUN AJARAN   : 2020/2021 

PENYUSUN    : MUQSITUL AKHSAN 

UJI KOMPETENSI 1 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

1 C1 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Besaran-besaran berikut yang memengaruhi besar kecilnya nilai tekanan 

pada zat padat adalah . . . . 

a. Gaya tekan dan luas bidang tekan 

b. Keruncingan benda dan luas bidang 

c. Berat benda dan luas permukaan benda 

d. Gaya tekan dan luas permukaan benda yang ditekan 

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan antara gaya dan 

luas permukaan terhadap besarnya  

tekanan.  

 

D. Gaya tekan dan luas permukaan benda yang ditekan 
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Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

3 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Gaya sebesar 60 N bekerja tegak lurus pada sebuah bidang datar seluas 2 

cm
2
. Tekanan yang ditimbulkan sebesar . . . . 

a. 400.000 Pa 

b. 300.000 Pa 

c. 200.000 Pa 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

2 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Kubus besi yang memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di atas meja 

yang luas permukaannya 4 m
2
. Jika berat kubus 60 N, tekanan yang 

dihasilkan kubus besi adalah . . . . 

a. 8.000 N/m
2
 

b. 6.000 N/m
2
 

c. 4.000 N/m
2
 

d. 2.000 N/m
2
 

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan antara gaya dan 

luas permukaan terhadap besarnya  

tekanan. 

B. 6.000 N/m
2
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d. 100.000 Pa 

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan antara gaya dan luas 

permukaan terhadap besarnya  tekanan 
B. 300.000 Pa 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

4 C2 Belajar IPA, Penerbit Setia Purna Inves 

Rumusan Soal 

Para penyelam tradisional yang menyelam di lautan banyak terganggu 

pendengarannya. Hal ini disebabkan karena . . . .  

a. Tekanan udara di dalam zat cair 

b. Tekanan hidrostatis air 

c. Gaya angkat air 

d. Tekanan atmosfer 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu (Hidrostatis). 
B. Tekanan hidrostatis air 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

5 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit 

Kemendikbud RI 

Rumusan Soal 

Helmi mendorong gerobak menggunakan kedua tangannya yang 

menghasilkan gaya sebesar 90 N. Jika luas kedua telapak tangan Helmi 



 

204 
 

150 cm
2
, tekanan yang diberikan sebesar . . . .  

a. 3.000 N/m
2
 

b. 6.000 N/m
2
 

c. 8.000 N/m
2
 

d. 10.000 N/m
2
 

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan antara gaya dan luas 

permukaan terhadap besarnya  tekanan.  
B. 6.000 N/m

2
 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan.  

. 

 

6 C4 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit 

Kemendikbud RI 

Rumusan Soal 

Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil 

A1 sebesar 20 cm
2
 dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm

2
. 

 

Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 N 

adalah . . . . . N  

a. 2.000 

b. 4.000 

c. 5.000 

d. 8.000 
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Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan hubungan antara luas 

penampang terhadap besarnya gaya tekan. 

D. 8.000 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan.    

 

7 C2 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Kegunaan  dari pompa hidrolik adalah . . . .  

a. Mengangkat barang berat 

b. Memompa air 

c. Memeras biji-bijian 

d. Memotong barang berat 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan hukum Pascal pada benda 

dalam kehidupan sehari-hari. 

A. Mengangkat barang berat 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

8 C2 Belajar IPA, Penerbit Setia Purna Inves 

Rumusan Soal 

Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan 

oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar merupakan konsep dari 

. . . .  

a. Hukum Pascal 

b. Hukum Archimedes 
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c. Tekanan hidrostatis 

d. Gaya apung zat cair 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan hukum Pascal pada benda 

dalam kehidupan sehari-hari. 

A. Hukum Pascal 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

9 C2 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Kapal laut dapat terapung dipermukaan air. Hal ini disebabkan . . . . 

a. Massa jenis kapal pembuat kapal lebih kecil dari pada massa jenis 

air 

b. Massa jenis seluruh kapal lebih kecil dari pada massa jenis air 

c. Massa jenis bahan pembuat kapal lebih besar dari pada massa jenis 

air 

d. Massa jenis bahan pembuat kapal sama dengan massa jenis air 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan penerapan hukum 

Archimedes pada benda yang terapung,  

melayang dan tenggelam di dalam air. 

B. Massa jenis seluruh kapal lebih kecil dari pada massa jenis air. 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

10 C1 Belajar IPA, Penerbit Setia Purna Inves 

Rumusan Soal 
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 Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum pascal adalah . . . .  

a. Alat pengangkat mobil 

b. Galangan kapal 

c. Balon udara 

d. Kapal selam 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan hukum Pascal pada benda 

dalam kehidupan sehari-hari. 

A. Alat pengangkat mobil 

 

 

UJI KOMPETENSI 2 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

1 C2 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit 

Kemendikbud RI 

Rumusan Soal 

Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan 

oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa 

tersebut adalah . . . .  

a. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga 

menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. 

b. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga 

memiliki tekanan yang besar  untuk menaikkan air ke daun. 

c. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga 

memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. 

d. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah 

sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan prinsip tekanan pada A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga 
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proses kapilaritas dalam pengangkutan zat 

pada tumbuhan. 

menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

2 C2 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit 

Kemendikbud RI 

Rumusan Soal 

Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter, berlaku hukum . . 

. .  

a. Pascal 

b. Archimedes 

c. Boyle 

d. Newton 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan hukum Pascal pada benda 

dalam kehidupan sehari-hari. 

A. Pascal 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

3 C4 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit 

Kemendikbud RI 

Rumusan Soal 

Pada tumbuhan terdapat beberapa peristiwa transpor melalui membran. 

Pengangkutan air dari akar menuju daun merupakan salah satu contoh 

peristiwa transpor melalui membran. Pada saat air dari dalam tanah 

masuk ke sel-sel akar peristiwa transpor membran yang terjadi adalah . . 

. .  

a. Transpor aktif 
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b. Osmosis 

c. Imbibisi 

d. Difusi 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan prinsip tekanan pada 

proses kapilaritas dalam pengangkutan zat 

pada tumbuhan. 

B. Osmosis 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

4 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit 

Kemendikbud RI 

Rumusan Soal 

Ada beberapa teori tentang pengangkutan air dalam xilem, salah satunya 

teori tekanan akar. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan teori 

tersebut adalah. . . . 

a. Peristiwa tranpirasi dapat mengakibatkan air dan mineral terangkat 

menuju daun. 

b. Air dan mineral diangkut menuju daun karena adanya sel-sel hidup 

penyusun xilem 

c. Air dan mineral akan naik dari akar menuju daun karena gaya tarik-

menarik antar molekul air. 

d. Perbedaan konsentrasi air dalam tanah dengan cairan dalam xilem 

mengakibatkan air bergerak menuju daun. 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan teori tekanan zat dengan 

proses pengangkutan zat pada tumbuhan 

dan tekanan darah. 

D. Perbedaan konsentrasi air dalam tanah dengan cairan dalam xilem 

mengakibatkan air bergerak menuju daun. 
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Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

5 C2 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun keseluruh bagian tubuh 

tumbuhan berlangsung secara . . . .  

a. Difusi 

b. Imbibisi 

c. Osmosis 

d. Transpor aktif 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan aplikasi konsep tekanan zat 

pada makhluk hidup 

A. Difusi 

 

ULANGAN HARIAN 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan. 

 

 

1 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Pernyataan berikut yang paling tepat terkait tekanan benda adalah . . . .  

a. Tekanan semakin besar jika luas bidang yang ditekan semakin kecil 

sedangkan gaya tekan tetap. 

b. Tekanan semakin kecil jika luas bidang yang ditekan semakin besar 

sedangkan gaya tekan tetap. 

c. Tekanan semakin besar jika luas bidang tekan semakin besar 

sedangkan gaya tekan tetap. 

d. Tekanan semakin kecil jika luas bidang tekan semakin besar 
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sedangkan gaya tekan tetap.  

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan konsep tekanan. 

 

D. Tekanan semakin kecil jika luas bidang tekan  semakin besar 

sedangkan gaya tekan tetap. 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan 

2 C1 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Perhatikan pernyataan berikut ini !  

1) Pisau perlu terus diasah agar dapat memotong daging dengan 

mudah 

2) Bentuk telapak kaki itik mempermudah untuk berjalan dijalan 

becek 

3) Meja dibuat dari kayu yang kuat agar tidak mudah patah 

4) Pegangan ember dibuat lebih lebar agar mudah dibawa 

Aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh 

pernyataan . . . . 

a. 1), 2) dan 3) 

b. 1), 2) dan 4) 

c. 1), 3) dan 4) 

d. 2), 3) dan 4) 

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan antara gaya dan 

luas permukaan terhadap besarnya  

tekanan. 

B. 1), 2) dan 4) 
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Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan 

 

3 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Meja memberikan gaya berat 10 N pada lantai. Setelah diberi beban, 

meja itu memberikan gaya berat sebesar 50 N. Perbandingan tekanan 

yang diterima oleh lantai sebelum dan sesudah diberi beban adalah . . . . 

a. 1:2 

b. 1:3 

c. 1:4 

d. 1:5 

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan antara gaya dan 

luas permukaan terhadap besarnya  

tekanan. 

D. 1:5 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

4 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Kolam renang mempunyai ukuran panjang 5 m, lebar 3 m dan 

kedalaman 3 m. Jika kolam terisi air penuh, besar tekanan hidrostatis di 

dasar kolam adalah . . . . (g = 10 m/s
2
); (pair = 1.000 kg/m

3
) 

a. 2.000 N/m
2
 

b. 3.000 N/m
2
 

c. 30.000 N/m
2
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d. 50.000 N/m
2
 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu (Hidrostatis). 

C. 30.000 N/m
2
 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan 

 

5 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Peti kayu dengan berat 400 N berbentuk balok berukuran panjang 2 m, 

lebar 1 m dan tebal 50 cm. Peti itu diletakkan diatas lantai dengan 

posisi berdiri tegak. Tekanan yang dihasilkan peti sebesar . . . .  

a. 200 N/m
2
 

b. 400 N/m
2
 

c. 600 N/m
2
 

d. 800 N/m
2
 

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan antara gaya dan 

luas permukaan terhadap besarnya  

tekanan. 

A. 200 N/m
2
 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil 

percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair 

pada kedalaman tertentu, 

gaya apung, dan kapilaritas, 

6 C2 Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan Pariwara 

Rumusan Soal 

Suatu benda yang dicelupkan kedalam zat cair sebagian atau seluruhnya akan 
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misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang 

dipindahkan oleh benda tersebut. Pernyataan tersebut merupakan bunyi hukum . . . .  

a. Bejana berhubungan 

b. Archimedes  

c. Lorentz 

d. Pascal 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan hukum 

Archimedes.  

B. Archimedes  

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

 

7 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Penampung air memiliki tinggi 1 meter dan lebar alas 0.07 m
2
. 

Penampung itu terisi air setinggi 0.5 m dari dasar. Jika massa jenis air 

1.000 kg/m
3
 dan percepatan gravitasi g = 10m/s

2
, tekanan air pada dasar 

penampung sebesar . . . . 

a. 2000 N/m
2
 

b. 3.000 N/m
2
 

c. 4.000 N/m
2
 

d. 5.000 N/m
2
 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu (Hidrostatis). 

D. 5.000 N/m
2
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Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

 

8 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

  

 

 

 

 

    

                           8 cm        

              28 cm               

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas ! 

Jika pair = 1.000 kg/m
3
 dan g = 9,8 m/s

2
, tekanan yang dialami ikan 

sebesar . . . . 

a. 784 N/m
2
 

b. 1.960 N/m
2
 

c. 2.744 N/m
2
 

d. 3.528 N/m
2
 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu (Hidrostatis).  

A. 784 N/m
2
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Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 

 

9 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Kayu yang memiliki volume  400 cm
2
 terapung di air laut yang memiliki 

massa jenis 1.300 kg/m
3
. Jika g = 10 N/kg, besar gaya angkat yang 

diterima kayu sebesar . . . .  

a. 5,2 N 

b. 52 N 

c. 520 N 

d. 5.200 N 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan penerapan hukum 

Archimedes pada benda yang terapung,  

melayang dan tenggelam di dalam air. 

A. 5,2 N 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman 

tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya 

dalam batang tumbuhan. 

 

 

10 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Sepotong marmer dimasukkan  ke dalam minyak yang memiliki berat 

jenis 8.000 N/m
3
. Jika marmer mendapat gaya ke atas sebesar 0,32 N, 

volume marmer sebesar . . . .  

a. 2,56 cm
3
 

b. 25,6 cm
3
 

c. 40 cm
3
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d. 400 cm
3
 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan penerapan hukum 

Archimedes pada benda yang terapung,  

melayang dan tenggelam di dalam air. 

C. 40 cm
3
 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman 

tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya 

dalam batang tumbuhan. 

 

11 C3 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Sebuah batu dengan volume 1 m
3
 tercelup seluruhnya ke dalam air 

dengan massa jenis 1.000 kg/m
3
. Jika percepatan grafitasi bumi 10 

m/s
2
, batu akan mengalami gaya ke atas sebesar . . . .  

a. 10 N 

b. 100 N 

c. 1.000 N 

d. 10.000 N 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan penerapan hukum 

Archimedes pada benda yang terapung,  

melayang dan tenggelam di dalam air. 

D. 10.000 N 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman 

tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya 
12 C2 

Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 
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dalam batang tumbuhan. 

 

 

Rumusan Soal 

Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik ke daun disebabkan oleh daya 

kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut 

adalah . . . . 

a. Dalam sel-sel akar terjadi peristiwa difusi sehingga menyebabkan 

daya kapilaritas batang meningkat 

b. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang 

rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat 

c. Jaringan xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga 

memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. 

d. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga 

memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan prinsip tekanan pada 

proses kapilaritas dalam pengangkutan zat 

pada tumbuhan.  

B. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang 

rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan.  

13 C1 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Definisi pengangkutan extravaskuler yang benar adalah . . . .  

a. Pengangkutan air dan garam mineral dari akar melalui xilem 

b. Pengangkutan dari rambut akar sampai di pembuluh xilem 

c. Pengangkutan air dan hasil fotosintesis pada pembuluh 

d. Pengangkutan hasil fotosintesis melalui floem 

Indikator Kunci Jawaban 
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Menjelaskan aplikasi konsep tekanan zat 

pada makhluk hidup 

C. Pengangkutan air dan hasil fotosintesis pada pembuluh. 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan 

 

14 C2 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

Pernyataan berikut yang sesuai dengan teori vital tentang 

pengangkutan air dalam jaringan tumbuhan yaitu . . . .  

a. Air mengalir dari tempat basah ke tempat kering 

b. Air dapat dialirkan dari akar ke daun karena daya isap akar 

c. Sel-sel hidup di sekitar jaringan pangangkut mengakibatkan air 

terangkut ke daun 

d. Gradien konsentrasi air dalam tanah dengan cairan dalam sel 

tumbuhan mengakibatkan terjadinya pengangkutan air 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan teori tekanan zat dengan proses 

pengangkutan zat pada tumbuhan dan 

tekanan darah. 

B. Air dapat dialirkan dari akar ke daun karena daya isap akar. 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari,   termasuk 

tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada tumbuhan.  

 

 

15 C1 
Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan 

Pariwara 

Rumusan Soal 

 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut !  

I) Jantung memompa darah ke vena pulmonalis 

II) Jantung menerima darah dari vena kava 
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III) Jantung memompa darah ke arteri pulmonalis dan aorta 

IV) Jantung berelaksasi 

V) Jantung mengembang 

Pernyataan yang menunjukkan terjadinya tekanan diastol 

ditunjukkan oleh angka . . . .  

a. I), II) dan III) 

b. I), III) dan IV) 

c. II), III) dan V) 

d. II), IV) dan V) 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan aplikasi konsep tekanan zat 

pada makhluk hidup 

D. II), IV) dan V) 

 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat 

dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari,   

termasuk tekanan darah, 

osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada 

tumbuhan.   

1 C3 Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan Pariwara 

Rumusan Soal 

Truk beroda delapan membawa 2,5 ton muatan bergerak di jalan raya menuju pelabuhan. 

Jika luas permukaan bidang sentuh roda dengan permukaan jalan seluruhnya adalah 400 

cm
2
, hitunglah tekanan yang diberikan setiap roda terhadap jalan raya !( g = 10 m/s

2
).  

Indikator Kunci Jawaban 

Menganalisis hubungan 

antara gaya dan luas 

permukaan terhadap 

besarnya  tekanan.  

 

Diketahui : 

Jumlah roda truk = 8 

Muatan yang dibawa adalah massa = 2,5 ton 

Luas permukaan bidang sentuh seluruh roda yaitu A= 400 cm
2
 menjadi A = 0,04 m

2
 

Percepatan grafitasi = 10m/s
2
 

Ditanya : 
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Tekanan yang diberikan setiap roda terhadap jalan raya = . . . ? 

Penyelesaian : 

Langkah 1 Hitung berat muatan 

Karena 1 ton = 1000 kg, maka massa muatan 2,5 ton adalah 2.500 kg.  

Berat muatan adalah massa dikali percepatan grafitasi. 

w= mg 

w = (2.500)(10) = 25.000 kg 

Langkah 2 Hitung tekanan total seluruh ban truk 

Tekanan adalah gaya dibagi luas bidang tekan 

p = 
𝐹

𝐴
  

Berat muatan (w) yang dibawa truk merupakan gaya yang menekan seluruh roda-roda 

terhadap jalan raya. 

Subtitusikan data-data krdalam rumus. 

p = 
25.000

0,04
  

p = 
2.500.000

4
  

Tekanan total seluruh ban truk adalah p = 625.000 N/m
2
 

Langkah 3 Hitung tekanan yang diberikan setiap roda terhadap jalan raya. 

Truk memiliki 8 roda, sehingga besar tekanan yang dalami dan diberikan setiap roda 

terhadap jalan raya sebesar. 

625.000

8
 

= 78.125 N/m
2
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Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil percobaan 

untuk menyelidiki tekanan zat 

cair pada kedalaman tertentu, 

gaya apung, dan kapilaritas, 

misalnya dalam batang tumbuhan.  

 

 

2 C3 Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan Pariwara 

Rumusan Soal 

Teko berisi sirop setinggi 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar teko, 

anggap massa jenis sirop sama dengan massa jenis air yaitu 1.000 kg/m
3
 dan 

percepatan gravitasi bumi 10 m/s
2
. 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan tekanan zat cair 

pada kedalaman tertentu 

(Hidrostatis). 

 

Diketahui  

h = 15 cm = 0,15 m 

p = 1000 kg/m
3
 

g = 10m/s
2
 

Ditanya  

ph =  . . .? 

Penyelesaian 

ph =  p g h 

ph =  1000 . 10 . 0,15 

ph =  1.500 Pa 

Jadi tekanan hidrostatis didasar teko adalah 1.500 Pa 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menyajikan data hasil 

percobaan untuk 

menyelidiki tekanan zat 

cair pada kedalaman 

3 C3 Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan Pariwara 

Rumusan Soal 
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tertentu, gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya 

dalam batang tumbuhan.   

Seekor ikan berada di kedalaman 100 m di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 

1.000 kg/m
3
 dan percepatan gravitasi 9,8 m/s

2
, hitung tekanan hidrostatis yang dialami 

ikan tersebut ! 

Indikator Kunci Jawaban 

Mendeskripsikan tekanan 

zat cair pada kedalaman 

tertentu (Hidrostatis). 

 

Diketahui  

h = 100 m 

p = 1000 kg/m
3
 

g = 9,8 m/s
2
 

Ditanya  

ph ikan = . . . ? 

Penyelesaian  

ph ikan = p g h 

ph ikan = 1000 . 9,8 . 100  

ph ikan = 980.000 Pa 

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat 

dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari,   

termasuk tekanan darah, 

osmosis, dan kapilaritas 

jaringan angkut pada 

tumbuhan.    

4 C3 Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan Pariwara 

Rumusan Soal 

Bagaimana tumbuhan yang batangnya tinggi dapat mengangkut air dari dalam tanah 

menuju daun yang letaknya jauh dari akar ? 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan aplikasi 

konsep tekanan zat pada 

makhluk hidup 

Hal itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu :  

1. Tekanan akar : menyebabkan akar akan bertambah panjang kebawah tanah, kemudian 

air yang terkandung didalam tanah akan terdorong masuk kedalam jaringan akar.  



 

224 
 

 2. Kapilaritas batang : didalam batang terdapat pipa-pipa kapiler atau jaringan xilem yang 

mengangkut air, kemudian karena perbedaan tekanan diluar tanah berbeda (1 atm) 

maka air di pipa kapiler akan lebih tinggi dari air didalam tanah.  

3. Daya isap daun : karena terjadinya fotosintesis maka air akan menguap kemudian 

kekeringan pada daun menyebabkan tekanan didalam daun akan semakin rendah 

sehingga air akan naik ke daun.  

 

Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 

Indikator 

Host 
Buku Sumber 

Menjelaskan tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari,   termasuk tekanan darah, 

osmosis, dan kapilaritas jaringan 

angkut pada tumbuhan.  

5 C2 Ilmu Pengetahuan Alam, Penerbit Intan Pariwara 

Rumusan Soal 

 Jelaskan perbedaan antara tekanan sistol dan diastol? 

Indikator Kunci Jawaban 

Menjelaskan aplikasi konsep 

tekanan zat pada makhluk hidup.  

 

Sistol menunjukkan tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. 

Sementara diastol menunjukkan tekanan ketika jantung dalam keadaan istirahat 

yaitu saat terjadi pengisian darah ke jantung.  
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