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ABSTRAK 
 

 

Yunitasari, Hanna Ully. 2013. Pengembangan LKS IPA Terpadu berpendekatan 

SETS pada tema pemanasan global untuk Siswa SMP. Skripsi, Prodi Pendidikan 

IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Dr. Sudarmin, M.Si. dan Pembimbing 

Pendamping Novi Ratna Dewi, M.Pd. 

 

Kata kunci: LKS, IPA Terpadu, pendekatan SETS. 

 

 

LKS merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman siswa dalam melaksanakan kegiatan atau kerja, baik yang bersifat 

perorangan maupun kelompok. Berdasarkan observasi, pembelajaran IPA di 

sekolah belum bersifat terpadu, selain itu jenis LKS IPA yang digunakan belum 

terpadu. LKS yang selama ini ada masih menggunakan LKS dari MGMP yang 

sedikit kegiatan praktikum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kelayakan 

LKS IPA terpadu berpendekatan SETS serta peningkatan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan LKS IPA terpadu dalam pembelajaran. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian Research and Development (R & D) yang 

meliputi beberapa tahapan yaitu: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 

LKS, validasi LKS oleh pakar, uji coba skala kecil, revisi LKS, uji coba skala 

besar, revisi LKS, dan LKS final (berupa LKS yang siap digunakan pada kelas 

pemakaian). Faktor yang diteliti adalah kelayakan LKS oleh pakar, angket 

tanggapan guru dan siswa tentang keterbacaan LKS, serta peningkatan hasil 

belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS layak digunakan dengan 

memperoleh rata-rata skor > 2,5 dari masing-masing pakar. Selain itu LKS juga 

menunjukkan peningkatan hasil belajar dilihat dari hasil analisis uji N-gain dan uji 

t yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan 

signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LKS IPA terpadu berpendekatan 

SETS untuk siswa SMP telah terbukti layak digunakan dalam pembelajaran, dan 

LKS IPA terpadu berpendekatan SETS mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

  



vii 

 

ABSTRACT 

 

 

Yunitasari, Hanna Ully. 2013. Development of Integrated Sciences worksheets 

SETS approach on global warming theme for Junior High School Students. 

Thesis, courses Faculty of Mathematics and Science Education Natural Sciences, 

Semarang State University. Main supervisor Dr. Sudarmin, M.Si. and Assistant 

Supervisor Novi Ratna Dewi, M.Pd. 

 

Keywords: worksheets, Integrated Science, SETS approach. 

 

 

Worksheet is one of the media that is used to guide students in carrying out 

activities or work, both individuals and groups. Based on the observation, learning 

science in schools is not yet integrated, but it kind of science worksheet used yet 

integrated. worksheet that had been there was still using slightly MGMPs 

worksheet of lab activities. This study aims to determine the feasibility of an 

integrated science worksheet berpendekatan SETS and improving student learning 

outcomes by using the worksheet in the integrated science learning. The research 

method used is research Research and Development (R & D) which includes 

several stages, namely: the potential and problems, data collection, design 

worksheets, worksheets validation by experts, small scale trials, revision 

worksheets, large scale trials, revision worksheet, and the final worksheet 

(worksheet that is ready to be used in the classroom use). Factor studied is the 

feasibility worksheet by experts, questionnaire responses of teachers and students 

about the legibility of the worksheet, as well as improved learning outcomes. The 

results showed that viable worksheet used by gaining an average score of> 2.5 

from each expert. In addition worksheet also showed increased learning outcomes 

derived from the analysis of N-gain test and t-test which states that the average 

learning outcomes has increased significantly. It can be concluded that the 

integrated science worksheet berpendekatan SETS for junior high school students 

has been proven feasible to use in learning, and integrated science worksheet 

berpendekatan SETS can improve student learning outcomes. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan IPA Terpadu merupakan substansi pelajaran dari Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP/ MTs, yang tidak lain melaksanakan 

amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas). Pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 juga menjelaskan 

tentang IPA terpadu yaitu substansi mata pelajaran IPA pada SMP/ MTs 

merupakan IPA Terpadu, oleh karena itu pembelajaran terpadu merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dianjurkan untuk diterapkan dalam mata pelajaran 

IPA. Pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 juga disebutkan tentang mata 

pelajaran IPA diajarkan secara terpadu  sebagai mata pelajaran integrative 

science, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. 

Pendidikan IPA Terpadu merupakan pendidikan yang menggabungkan, 

memadukan dan mengintegrasikan pembelajaran IPA dalam satu kesatuan yang 

utuh. Pada pembelajaran IPA Terpadu ini, diharapkan materi-materi IPA yang 

terpisah-pisah dalam beberapa bidang studi, yakni Fisika, Kimia, dan Biologi 

dapat diajarkan secara terpadu dan menyeluruh dalam satu bidang studi, yaitu IPA 

Terpadu. Pendidikan IPA terpadu ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari 

(Balitbang, 2007b). 

Bidang kajian IPA terpadu ini menjadikan anak memperoleh konsep yang 

dipelajari secara holistik dan kebulatan pengetahuan yang utuh. Hakikat IPA itu 

sendiri meliputi empat unsur utama yaitu  sikap, proses, produk, dan aplikasi. 

Keempat unsur itu merupakan ciri IPA  yang utuh, yang sebenarnya tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain (Balitbang, 2007b). Namun berdasarkan hasil studi 

lapangan yang dilakukan di SMP N 2 Kajen pembelajaran IPA yang dilaksanakan 

belum secara terpadu. Padahal dengan adanya penerapan pembelajran IPA terpadu  
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diharapkan siswa benar-benar aktif dalam pembelajaran sains, membuka wawasan 

teknologi, peduli lingkungan dan masyarakat, sehingga siswa dapat menemukan 

konsep sendiri dan memahami konsep IPA secara holistik dan terintegrasi. Salah 

satu cara untuk mewujudkan mewujudkan pembelajaran IPA terpadu adalah 

dengan mengembangkan sumber belajar atau media belajar. Media belajar disini 

berupa LKS IPA terpadu dengan pendekatan SETS (science, environment, 

technology, and society). 

Perlunya menggunakan pendekatan SETS yaitu diharapkan agar siswa tidak 

hanya mengetahui tiap-tiap  unsur SETS tetapi juga memahami implikasi antar 

hubungan elemen-elemen  unsur SETS. Selain itu,  SETS akan membimbing siswa 

agar berfikir secara global atau menyeluruh dan utuh, serta dapat memecahkan 

masalah lingkungan yang berkaitan dengan masyarakat dan berperan serta dalam 

memecahkan masalah sesuai kapasitasnya. 

LKS SETS sendiri merupakan alat bantu pembelajaran yang disusun dengan 

tujuan untuk membuka wawasan siswa supaya tidak buta terhadap teknologi dan 

memberikan pandangan kepada siswa tentang keterkaitan masalah IPA yang 

berhubungan dengan unsur-unsur SETS. Peranan dalam LKS SETS sebagai alat 

bantu pembelajaran untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-

masalah IPA yang sedang terjadi sehingga memiliki upaya memecahkan masalah, 

peka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta membuka wawasan teknologi. 

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara terbatas kepada beberapa guru 

IPA SMP N 2 Kajen, menyatakan bahwa siswa jarang diajak praktik IPA, dengan 

alasan waktu yang kurang, sehingga target kurikulum tidak tercapai, dan akhirnya 

lebih banyak memberikan materi. Bahan ajar yang digunakan masih 

menggunakan buku dari penerbit tertentu, materi IPA yang disajikan dalam buku 

ajar tersebut masih terpisah antara masing-masing bidang studi meskipun sudah 

berlabel IPA terpadu. LKS yang digunakan di SMP N 2 Kajen masih berupa LKS 

yang berisi teks dan soal-soal saja, yang merupakan terbitan dari tim MGMP 

kabupaten pekalongan, yang disajikan secara terpisah untuk masing-masing studi, 

karena sama sekali belum tersedia LKS IPA terpadu di sekolah tersebut. Para guru 

masih menyusun perangkat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Guru-guru 
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juga belum pernah melakukan penyusunan perangkat pembelajaran IPA secara 

terpadu termasuk LKS. Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru yang 

cenderung menggunakan metode ceramah, padahal siswa lebih suka pembelajaran 

dengan praktikum dan yang mengeksplor dirinya dari pada diberikan materi saja. 

Hal ini mengakibatkan Nilai pelajaran IPA yang diperoleh siswa masih banyak 

yang dibawah KKM sebelum dilakukan remidi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pengembangan LKS IPA terpadu berpendekatan 

SETS dengan tema pemanasan global untuk siswa SMP. Pengembangan LKS IPA 

terpadu berpendekatan SETS yang telah dikembangkan tersebut, diharapkan dapat 

memberi alternatif dalam pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar akan 

berjalan lebih optimal, hasil belajar siswa diharapkan meningkat, serta siswa 

mampu mencapai pengetahuan yang holistik dan menyenangkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah pengembangan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dengan tema 

pemanasan global untuk siswa SMP layak digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran menurut syarat kelayakan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP)? 

2. Apakah LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dengan tema pemanasan 

global dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 

1.3 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

Pengertian, istilah atau konsep dari judul agar tidak menimbulkan interprestasi 

yang berbeda. 

1.3.1 Lembar Kerja Siswa  (LKS) 

LKS juga merupakan media pembelajaran, karena dapat digunakan secara 

bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran  yang lain. LKS  

termasuk media cetak hasil pengembangan teknologi cetak yang berupa buku dan 

berisi materi visual (Arsyad, 2004). LKS yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah pengembangan LKS IPA terpadu dengan memasukkan unsur SETS 

kedalam LKS. LKS tersebut berupa kerja ilmiah maupun isu-isu atau informasi 

yang beredar dan relevan dengan materi dan kaitannya dengan kepentingan siswa, 

sehingga berbentuk LKS yang memenuhi karakteristik LKS SETS yang baik, dan 

dapat dipergunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. 

1.3.2 IPA Terpadu 

IPA terpadu adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan antara 

berbagai bidang kajian IPA menjadi satu kesatuan yang memungkinkan peserta 

didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Balitbang, 2007b). 

IPA terpadu dalam penelitian ini mencakup materi pengaruh pencemaran udara 

akitannya dengan aktivitas manusia dan upaya penanggulangannya (biologi), cara 

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (biologi), proses 

pemanasan global dan pengaruhnya di bumi (ilmu bumi dan antariksa), efek 

samping bahan kimia pencemar (kimia). 

1.3.3 Pendekatan SETS 

SETS merupakan pembelajaran sain yang dikaitkan dengan unsure lain 

dalam SETS, yakni lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Binadja, 1999b). 

Pendekatan pembelajaran SETS pada penelitian ini adalah suatu pendekatan yang 

digunakan pengajar untuk membantu siswa belajar lebih komprehensip dan 

memiliki kemampuan analisis tinggi, serta mampu mengaitkan konsep sains 

dengan memasukkan unsur-unsur SETS. 

1.3.4 Tema pemanasan global 

Tema pemanasan global merupakan suatu tema pembelajaran yang 

menghubungkan tiga standar kompetensi yaitu memahami kegunaan dan bahan 

kimia dalam kehidupan, memahami sisten tata surya dan proses yang terjadi 

didalamnya, memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. Gabungan nateri 

tersebut merupakan gabungan materi lintas kelas. Materi-materi tersebut 

dipadukan dengan keterpaduan jarring laba-laba (webbed) dengan satu tema 

sebagai dasar pembelajaran, yaitu tema pemanasan global. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kelayakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dengan tema pemanasan 

global untuk siswa SMP yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran 

menurut syarat kelayakan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

2. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan LKS IPA terpadu 

dengan berpendekatan SETS dengan tema pemanasan global. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu: 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Memberikan sumbangan pengetahuan berupa LKS IPA terpadu yang 

berpendekatan SETS dengan tema pemanasan global untuk siswa SMP sebagai 

salah satu upaya meningkatkan hasil belajar dan memberikan pengetahuan yang 

holistik pada siswa SMP 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Manfaat bagi guru 

Menjadikan salah satu bahan pertimbangan untuk menambah sumber ajar 

baru dalam proses pembelajaran IPA Terpadu dari LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS pada tema pemanasan global 

2. Manfaat bagi siswa  

Memperoleh suatu cara belajar IPA yang menarik, memberikan pemahaman 

kepada siswa tentang pembelajaran IPA secara utuh dan menyeluruh, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan pembelajaran jadi lebih 

menyenangkan. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dan hasil belajar siswa di sekolah 

dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Membantu mengaplikasikan pembelajaran IPA Terpadu yang didapat dari 

perkuliaha.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengembangan Lembar Kerja Siswa  (LKS) 

Lembar Kerja Siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa. LKS biasanya berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas (Devi, 2009). 

Bentuk-bentuk LKS terdiri dari LKS eksperimen dan LKS non eksperimen. 

LKS eksperimen berupa lembar kerja yang memuat petunjuk praktikum yang 

menggunakan alat-alat dan bahan-bahan. LKS non eksperimen berupa lembar 

kegiatan yang memuat teks yang menuntut siswa melakukan kegiatan diskusi 

suatu materi pembelajaran. Kegiatan ini dikenal dengan istilah DART. Ada dua 

jenis DART yaitu model reconstruction dan model analysis. 

LKS itu sendiri memiliki beberapa manfaat dan tujuan dalam pembelajaran 

diantaranya mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, membantu siswa 

dalam mengembangkan konsep, melatih siswa untuk menemukan  dan 

mengembangkan proses belajar mengajar, sebagai alat bantu guru dan siswa 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar, membantu siswa untuk menambah 

info tentang konsep, membantu siswa memperoleh catatan materi yang dipelajari 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran, membantu guru dalam menyusun 

perangkat pembelajaran, oleh karena itu pembelajaran disekolah juga perlu 

pengembangan perangkat pembelajaran, salah satunya LKS yang dikembangkan 

oleh guru sebagai fasilitator dan pedoman pembelajaran, supaya siswa dapat ikut 

berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. LKS dapat membantu siswa 

dalam pembelajaran lebih menarik, seperti pernyataan dari Yildirim & Kurt 

(2011), lembar kerja siswa dapat mempengaruhi faktor keseimbangan pada 

prestasi siswa.  

LKS yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum dan karakteristik 

sasaran, serta sesuai apa yang akan dikembangkan berdasarkan situasi dan kondisi 

pembelajaran yang dihadapi. Pengembangan LKS memerlukan persiapan yang 
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matang dalam perencanaan materi (isi) dan tampilan untuk mendapatkan hasil 

yang optimal. Tampilan LKS didesain dengan sedemikian rupa yang nantinya 

untuk dimanfaatkan dan dijadikan pedoman belajar siswa secara mandiri, dan 

guru, Jika desain LKS yang dikembangkan terlalu rumit bagi siswa, maka siswa 

akan kesulitan memahami LKS. Materi LKS harus diturunkan dari standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang telah ditetapkan, sedangkan 

penampilan yang dikembangkan harus memudahkan siswa berinteraksi dengan 

materi yang diberikan. 

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh 

guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS juga merupakan media 

pembelajaran, karena dapat digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau 

media pembelajaran  yang lain.  LKS menjadi sumber belajar dan media 

pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang. 

Penggunaan media memberikan manfaat dalam proses pembelajaran, hal ini 

dikemukakan oleh Arsyad (2004) antara lain yaitu : 

a. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga proses belajar 

semakin lancar dan meningkatkan hasil belajar. 

b. Meningkatkan motivasi siswa, dengan mengarahkan perhatian siswa 

sehingga memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri  sesuai  kemampuan 

dan minatnya. 

c. Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Siswa akan mendapat pengalaman yang  sama mengenai suatu peristiwa, 

dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan lingkungan 

sekitar. 

LKS sebagai sumber belajar dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran. LKS  termasuk media cetak hasil pengembangan teknologi cetak 

yang berupa buku dan berisi materi visual, seperti  yang diungkapkan oleh Arsyad  

(2004). LKS merupakan  jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu 

siswa belajar secara terarah. LKS  juga  dapat menjadi  buku pegangan bagi guru 

di samping buku  lainnya. Menurut Slamet (2003) pembelajaran dipengaruhi oleh 

dua  faktor yaitu faktor  internal berupa kemampuan awal siswa  dan faktor 
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eksternal berupa pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menggunakan media LKS. Cara penyajian materi pelajaran 

dalam LKS meliputi penyampaian materi secara ringkas kegiatan yang melibatkan 

siswa secara aktif misalnya  latihan  soal, diskusi, dan percobaan sederhana. LKS  

yang disusun harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu agar menjadi LKS yang 

berkualitas baik. Menurut Darmodjo & Kaligis, sebagaimana dikutip dalam 

widjajanti (2008), Syarat- syarat  didaktik,  konstruksi,  dan  teknis  yang harus 

dipenuhi antara lain: 

1) Syarat-syarat didaktik mengatur  tentang penggunaan LKS yang bersifat 

universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau yang 

pandai. LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep, dan 

yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui berbagai media dan 

kegiatan siswa. LKS diharapkan mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman 

belajar yang dialami siswa ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi 

siswa. 

2) Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan 

kalimat. 

3) Kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS. 

4) Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKS. 

Adapun langkah-langkah dalam pembuatan LKS terpadu ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi yang 

memerlukan alat bantu LKS. Penentuan materi dianalisis dengan cara melihat SK 

mana saja yang dapat diterpadukan dan KD mana yang akan diambil serta 

indikator yang akan diajarkan, kemudian menyusun tema yang akan dijadikan 

materi pembelajaran. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS diperlukan guna mengetahui jumlah LKS yang akan 

ditulis dan melihat urutan yang diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. 
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c. Menentukan judul LKS 

Judul LKS atas dasar KD serta materi pokok berupa tema yang terdapat 

dalam LKS tersebut. Pengembangan LKS terpadu ini terdiri dari gabungan KD 

yang dapat diterpadukan. Judul LKS tidak harus sama dengan yang tercantum 

dalam kurikulum, yang penting adalah kompetensi dasar yang harus dicapai 

secara esensi tidak berubah. 

d. Penulisan LKS 

Penulisan LKS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Perumusan KD yang harus dikuasai 

Rumusan KD dalam LKS langsung diturunkan dari keterpaduan SK yang 

diambil, dan setelah itu dari KD yang terpadu ini akan diturunkan kembali untuk 

merumuskan indikator.  

2) Menentukan alat penilaian 

Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja siswa, karena 

penilainnya didasarkan pada penguasaan kompetensi dasar, maka penilaian 

melalui proses dan hasil kerjanya. 

3) Penyusunan materi 

Materi LKS tergantung pada KD dan indikator yang akan dicapai. Materi 

LKS dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum dari materi yang 

akan dipelajari. Materi dapat diambil dari buku, majalah, internet, berita atau 

sumber relevan lainnya, maka dalam LKS harus ditunjukkan referensi yang dapat 

digunakan agar siswa membaca lebih jauh materi tersebut, selain itu tugas yang 

diberikan kepada siswa juga harus jelas. 

4) Struktur LKS 

Struktur LKS secara umum adalah sebagai berikut. 

a. Judul, yaitu terdapat judul pada cover LKS yang berupa tema, serta terdapat 

judul pada sub kegiatan didalam LKS. 

b. Petunjuk belajar, yaitu petunjuk dalam mempelajari LKS untuk mengetahui 

seluk beluk LKS 

c. Indikator pembelajaran, yaitu terdapat indikator yang akan dicapai pada 

setiap LKS 
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d. Informasi pendukung, yaitu berupa informasi berupa link atau info-info 

pendukung materi yang disisipkan dalam LKS 

e. Langkah-langkah kerja/ kegiatan siswa, yaitu berupa kegiatan yang akan 

dilakukan siswa pada setiap LKS 

f. Penilaian, yaitu terdapat kriteria penelian apa saja yang akan dinilai dalam 

LKS, yang terdapat pada setiap LKS. 

2.2.2 IPA terpadu 

IPA Terpadu adalah ilmu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, 

atau peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan yang menterpadukan dari 

berbagai bidang kajian untuk memecahkan permasalahan. Situasi yang 

mendukung pengembangan kemandirian siswa perlu diciptakan. siswa 

menganggap bahwa tugas yang diberikan dalam belajar adalah sebagai sesuatu 

yang menyenangkan, serta adanya perasaan tidak dikomando, adanya latihan 

dalam teknik bekerja, namun di dalam batas kemampuan individu siswa tersebut. 

Pembelajaran IPA Terpadu merupakan pembelajaran yang menurut 

Permendiknas No. 22 tahun 2006, lingkup IPA  Terpadu tersebut dibelajarkan 

dalam satu mata pelajaran IPA. Pada kurikulum baru juga menjelaskan bahwa 

substansi dari mata pelajaran IPA diajarkan berupa materi IPA terpadu. 

Konsekuensi logisnya adalah bahwa dalam pembelajaran IPA, bidang kajian 

tersebut dikemas menjadi satu kesatuan yang utuh. Pelaksanaan pembelajaran IPA 

seharusnya juga memberi penekanan pada pembelajaran SETS. Karena itulah 

mata pelajaran IPA harus disajikan melalui pembelajaran IPA terpadu. IPA 

terpadu adalah sebuah pendekatan integratif yang mensintesis perspektif (sudut 

pandang/ tinjauan) semua bidang kajian untuk memecahkan permasalahan. Pada 

pembelajaran terpadu, siswa diharapkan mempunyai pengetahuan IPA yang utuh 

(holistik) untuk menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari secara 

kontekstual. Selain itu model Pembelajaran IPA Terpadu memuat beberapa 

keterpaduan antar Kompetensi  Dasar (Balitbang, 2007b).  

Menurut Opara (2011), Asosiasi internasional Belajar Mengajar, Granada 

Spanyol dengan adanya Penggunaan pendekatan terpadu, untuk membangkitkan 

dalam membelajari sains yang membuat mengajar sains lebih bermakna dan 
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relevan dengan siswa, diterapkannya program sains berarti program ini dirancang 

dan disajikan sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh konsep kesatuan dasar 

ilmu pengetahuan, kesamaan pendekatan untuk masalah yang bersifat ilmiah dan 

dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang peran dan fungsi ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia di mana mereka tinggal. 

Pendidikan IPA Terpadu adalah membelajarkan peserta didik untuk 

memahami hakikat IPA (proses dan produk serta aplikasi) mengembangkan sikap 

ingin tahu, keteguhan hati, ketekunan, serta sadar akan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat serta terjadi pengembangan ke arah sikap yang positif (Balitbang, 

2007b). IPA terpadu berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehingga 

dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar.  

 IPA atau sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam (Balitbang, 2007a). Dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah 

semua gejala alam kebendaan maupun kejadian yang berkait dengan rekayasa 

manusia, maupun yang terjadi di bumi dan antariksa.  

Untuk mempelajari tentang konsep-konsep IPA, tidak hanya ditandai oleh 

adanya kumpulan fakta saja, tetapi juga diperlukan adanya metode ilmiah yang 

terwujud melalui suatu rangkaian kerja ilmiah sehingga bisa membentuk nilai dan 

sikap ilmiah (Balitbang, 2007b). Pada hakikatnya IPA memiliki empat unsur 

utama (Balitbang, 2007b) yaitu: 
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a. produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum 

b. proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah, metode ilmiah 

meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, 

percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, 

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan 

c. aplikasi: penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. sikap: rasa ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru dapat dipecahkan 

melalui prosedur yang benar, sains bersifat open ended. 

Pendekatan terpadu dapat diimplementasikan dalam berbagai model 

pembelajaran di indonesia, terdapat tiga model pendekatan terpadu yang 

dikemukakan oleh Fogarty sebagaimana di kutip dalam Balitbang (2007b), model 

keterhubungan (Connected), model jaring laba-laba (webbed), model keterpaduan 

(integrated). Kelebihan dan keterbatasan serta model tiga model pembelajaran 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Model Pembelajaran IPA Terpadu 

Model Karakter Kelebihan Keterbatasan 

keterhubungan 

(connected) 

 

Model ini berusaha 

untuk 

menghubungkan 

suatu konsep lain, 

topik dengan topik 

lain, satu 

keterampilan 

dengan 

keterampilan lain, 

ide yang satu 

dengan ide yang 

lain, tetapi masih 

dalam lingkup satu 

bidang studi 

misalnya sain atau 

IPS 

 

 

 

 

Siswa lebih mudah 

menemukan 

keterkaitan karena 

masih dalam lingkup 

bidang studi 

Model ini 

kurang 

menampakkan 

keterkaitan 

interdisiplin 
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Model jaring 

laba-laba 

(webbed) 

 

Model ini dimulai 

dengan memulai 

menentukan tema 

yang kemudian 

dikembangkan sub 

temanya dengn 

memperhatikan 

kaitannya dengan 

bidang studi lain. 

Tema yang familier 

membuat motivasi 

belajar meningkat.  

Memberikan 

pengalaman berpikir 

serta bekerja 

interdisipliner 

Sulit 

menemukan 

tema 

Model 

keterpaduan 

(integrated) 

 

Model ini dimulai 

dengan identifikasi 

konsep, 

keterampilan, sikap 

yang overlap pada 

bidang studi. Tema 

hanya berfungsi 

sebagai konteks 

pembelajaran. 

Hubungan antar 

bidang studi jelas 

terlihat melalui 

kegiatan blajar. 

Fokus terhadap 

kegiatan 

belajar, 

terkadang 

mengabaikan 

target 

penguasaan 

konsep. 

Menuntut 

wawasan luas 

dari guru. 

  

Pembelajaran IPA terpadu yang diterapkan memiliki beberapa kekuatan 

dan kelemahan. Menurut Balitbang (2007b), kekuatan IPA terpadu sebagai 

berikut. 

a. Penggabungan berbagai mata pelajaran dapat menghemat waktu, karena 

ketiga disiplin ilmu (fisika, kimia, dan biologi) dapat diajarkan sekaligus. 

Tumpang tindih materi juga dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

b. Siswa dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep fisika, kimia, dan 

biologi. 

c. Meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa, karena siswa dihadapkan pada 

gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi 

situasi pembelajaran. 

d. Pembelajaran terpadu menyajikan penerapan atau aplikasi tentang dunia 

nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Motivasi belajar siswa dapat diperbaiki dan ditingkatkan. 

f. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif yang dapat 

menjembatani antara pengetahuan awal siswa dengan pengalaman belajar 

yang terkait. 
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g. Terjadi peningkatan kerjasama antar guru sub mata pelajaran terkait, guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa/guru dengan narasumber, sehingga 

belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan lebih bermakna. 

Sedangkan kelemahan pembelajaran IPA terpadu sebagai berikut. 

a. Aspek Guru. Guru berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan 

berani mengemas dan mengembangkan materi. 

b. Aspek siswa. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar siswa yang 

baik dalam kemampuan akademik atau kreativitasnya. 

c. Aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran terpadu memerlukan 

bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi.  

d. Aspek kurikulum. Kurikulum harus berorientasi pada pencapaian ketuntasan 

pemahaman siswa (bukan pada pencapaian target penyampaian materi). 

Aspek penilaian. Penilaian pembelajaran terpadu secara menyeluruh 

(komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar siswa dari beberapa mata 

pelajaran terkait yang dipadukan (Balitbang, 2007b) 

 SK dan KD pembelajaran IPA terpadu dikembangkan dalam bidang kajian, 

akan tetapi pada tingkat pelaksanaan, guru memiliki keleluasaan dalam 

membelajarkan siswanya untuk mencapai kompetensi tersebut. Salah satu contoh 

yang akan dikembangkan adalah guru dapat mengidentifikasi SK dan KD yang 

dekat dan relevan untuk dikemas dalam satu tema dan disajikan dalam kegiatan 

pembelajaran yang terpadu. 

Pada penelitan ini dikembangkan keterpaduannya pada SK diantaranya 

adalah 4. Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan, 5. Memahami 

sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya, 7. Memahami saling 

ketergantungan dalam ekosistem. KD yang terpadu adalah 7.4 Mengaplikasikan 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan, 5.5 Menjelaskan hubungan antara proses yang terjadi di 

lapisan lithosfer dan atmosfer dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan, 

4.2 Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan 

kimia. Indikator yang terpadu adalah menjelaskan pengaruh pencemaran udara 
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kaitannya dengan aktifitas manusia, melakukan cara penanggulangan pencemaran 

udara dan kerusakan lingkungan, menjelaskan proses pemanasan global terhadap 

lingkungan, menjelaskan pengaruh proses pemanasan global terhadap lingkungan 

dan kesehatan manusia, menjelaskan proses lingkungan terhadap kesehatan 

manusia dan lingkungan, menyebutkan bahan-bahan kimia di dalam kehidupan 

sehari-hari yang dapat mencemari udara, mengidentifikasi kegunaan dan efek 

samping bahan kimia pencemar. 

Pembelajaran terpadu dalam kenyataannya memiliki beberapa kelebihan 

antara lain  1) pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan relevan dengan tingkat 

perkembangan anak, 2) kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan 

kebutuhan siswa, 3) seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa, sehingga 

hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama, 4) pembelajaran terpadu menumbuh 

kembangkan keterampilan berpikir dan sosial siswa, 5) pembelajaran terpadu 

menyajikan kegiatan belajar mengajar yang bersifat pragmatis dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan/lingkungan riil siswa, 6) jika 

pembelajaran terpadu dirancang bersama, dapat meningkatkan kerja sama antar 

guru bidang kajian terkait, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa/ guru 

dengan nara sumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi 

nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. 

Selain itu proses dalam pembelajaran IPA Terpadu meliputi berbagai 

keterampilan sains, misalnya  a) mengidentifikasi dan menentukan variabel bebas 

dan variabel berubah/terikat, b) menentukan apa yang diukur dan diamati, c) 

keterampilan mengamati, mengumpulkan fakta yang relevan, mencari kesamaan 

dan perbedaan, mengklasifikasikan, d) keterampilan dalam menafsirkan hasil 

pengamatan seperti mencatat secara terpisah setiap jenis pengamatan, dan dapat 

menghubung-hubungkan hasil pengamatan, e) keterampilan menemukan suatu 

pola dalam seri pengamatan, dan keterampilan dalam mencari simpulan hasil 

pengamatan, f) keterampilan dalam memprediksi apa yang akan terjadi 

berdasarkan hasil-hasil pengamatan, dan g) keterampilan menggunakan alat atau 

bahan dan mengapa alat atau bahan itu digunakan. Selain itu adalah keterampilan 

dalam menerapkan konsep, baik penerapan konsep dalam situasi baru, 
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menggunakan konsep dalam pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang 

sedang terjadi, maupun dalam menyusun hipotesis. 

Sehingga pembelajaran menggunakan perangkat IPA Terpadu ini dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dari aspek a sampai dengan aspek g, tetapi 

kemampuan siswa yang optimal mengalami pengembangan adalah kemampuan 

berpikir kreatif, inovatif dan mengembangkan imaginasinya. Hal ini karena siswa 

mendapat kebebasan mengembangkan ide-ide mereka sendiri walaupun harus 

gagal mendapatkan teknik atau cara yang efektif pada awalnya, tetapi mereka 

segera belajar dan mencoba kembali serta mencari tahu mengapa mereka gagal 

(Listyawati, 2012). 

2.2.2 Pendekatan  SETS 

Pendekatan SETS merupakan perkembangan dari pendekatan STS (Science, 

Technology, and Sosiety) atau STM (Sains, Teknologi, dan masyarakat). Pada 

pendekatan STS proses pengembangan materi tidak terlepas dari ciri IPA yang 

berorientasi pada proses dan produk saja, tetapi juga berorientasi pada teknologi 

yang ada dan diperlukan oleh masyarakat, sedangkan dalam pembelajaran SETS 

proses pembelajaran mengemban peran bahwa untuk menggunakan sains ke 

bentuk teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang  selalu mningkat 

diperlukan pemikiran tentang berbagai implikasinya pada lingkungan agar tidak 

terjadi kerusakan secara fisik maupun mental. Kaintannya dengan realita hidup, 

keempat unsur SETS kenyataannya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain (Binadja, 1999b). 

Pada pembelajaran dengan pendekatan SETS ini siswa akan diminta 

menghubungkan dan mengaitkan antara konsep sains yang dipelajari dengan 

bidang lainnya yaitu teknologi, lingkungan dan masyarakat. Sehingga para siswa 

memperoleh pengetahuan sekaligus kemampuan berpikir dan bertindak 

berdasarkan hasil dan analisis serta sintesis yang bersifat komprehensif dengan 

memperhitungkan aspek sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat sebagai satu 

kesatuan yang utuh dan tak terpisah-pisah. Memberi wadah bagi siswa untuk 

menuangkan kemampuan berkreasi dan berinovasi di bidang minatnya dengan 

landasan SETS yang kuat. Menurut Rosario (2009) juga dituliskan bahwa 
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pendidikan menjadi relevan dan bermakna apabila mereka mampu 

memaksimalkan sumber daya dan metode dalam memahami subjek. Oleh karena 

itu tujuan dari menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat (SETS) dengan mengembangkan kegiatan berbasis 

lokal dalam mengajar kursus ilmu lingkungan untuk menentukan pengaruh 

prestasi akademik, keberhasilan diri dan perspektif sosial budaya dari siswa. 

Adapun keterkaitan SETS yang saling berhubungan antara unsur sains, 

lingkungan, masyarakat dan teknologi pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur SETS saling terkait satu sama lain, tanda panah bolak-balik diantara 

unsur SETS mencerminkan adanya saling pengaruh serta saling terkait. 

Pendidikan SETS atau berpendekatan SETS tidak hanya memperhatikan isu 

masyarakat dan lingkungan yang telah ada dan mengaitkannya dengan unsure 

lain, akan tetapi juga pada cara melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat 

dan lingkungan itu yang memungkinkan kehidupan masyarakat serta kelestarian 

lingkungan terjaga, sementara kepentingan lain terpenuhi. Konsep sains berguna 

bagi teknologi untuk memenuhi keperluan masyarakat, dan berakibat pada 

lingkungan untuk mendapatkan perhatian. Menurut Rosario (2009) juga dituliskan 

bahwa pendekatan yang digunakan dalam kelompok eksperimen adalah (SETS) 

Gambar 2.1 Keterkaitan unsur SETS 
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menggunakan strategi pendekatan yang bervariasi, isu-isu dalam konteks 

pengalaman yang memberikan kesempatan untuk konstruksi pengetahuan siswa. 

Pengaruh pendekatan SETS diukur dari segi prestasi akademik, potensi diri dan 

perspektif sosial budaya yang terkait dengan lingkungan. 

 Pada dasarnya dalam kehidupan manusia, unsur sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat itu saling berkaitan satu sama lain. Hal ini semakin 

memperoleh pembenaran ketika masing-masing individu harus hidup 

bermasyarakat dan sebagai bagian dari masyarakat harus berinteraksi dengan alam 

sebagai habitat hidupnya. Berdasarkan hal tersebut  dapat mengenal fenomena 

alam yang selanjutnya dikenal sebagai sains dan mereka ambil manfaatnya untuk 

memenuhi ambisi kemanusiaannya dalam bentuk teknologi untuk memperoleh 

kemudahan atau kemanfaatan dalam proses kehidupan individu maupun 

bermasyarakat. Atas dasar itulah pembelajaran sains di sekolah yang berwawasan 

SETS memberi penekanan penting pada keterkaitan antara elemen-elemen SETS 

(Binadja, 2001) 

 Pada proses belajar mengajar IPA tetap diberikan sebagai prioritas utama 

tetapi unsur-unsur lainnya (lingkungan, teknologi, dan masyarakat) juga 

mendapatkan perhatian yang cukup. Pengajaran IPA tidak berdiri sendiri 

melainkan dikaitkan dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat karena 

keterkaitan dan ketergantungannya pada unsur-unsur tersebut. Pada 

pengajarannya hendaknya membuat konsep IPA berguna dalam teknologi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat maka akibatnya pada lingkungan perlu 

mendapat perhatian. 

Ciri pendekatan SETS menurut Binadja (1999b) antara lain: 

a. tetap memberi pengajaran IPA 

b. siswa dibawa kesituasi untuk memanfaatkan konsep IPA ke bentuk teknologi 

untuk kepentingan masyarakat 

c. siswa diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang 

terjadi dalam proses pentransferan IPA tersebut ke bentuk teknologi 
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d. siswa diminta untuk menjelaskan keterkaitan antara unsur IPA yang 

dibincangkan dengan unsur-unsur lain dalam SETS yang mempengaruhi 

berbagai keterkaitan antar unsur tersebut 

e. siswa dibawa untuk mempertimbangkan manfaat atau kerugian menggunakan 

konsep sains tersebut bila diubah dalam bentukteknologi berkenaan 

f. pada konteks kontruktivisme, siswa dapat diajak berbincang tentang SETS 

dari berbagai macam arah dan dari berbagai macam titik awal tergantung 

pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa bersangkutan 

Pembelajaran IPA terpadu berpendekatan SETS memiliki karakteristik, yaitu: 

1. diawali dengan isu-isu/ masalah-masalah yang sedang beredar serta relevan 

dengan ruang lingkup materi pelajaran, perhatian dan minat siswa, serta 

kepentingan siswa 

2. mengikuti sertakan siswa dalam pengembangan sikap dan keterampilan 

dalam pengambilan keputusan, serta mendorong mereka untuk 

mempertimbangkan informasi tentang isu dan teknologi kaitannya dengan 

kesejahteraan manusia dan lingkungan 

3. mengintegrasikan belajar dan pembelajaran dari banyak ruang lingkup 

kurikulum 

4. memperkembangkan literasi sains, teknologi, lingkungan dan masyarakat. 

5. memperhatikan lingkungan dalam setiap pembelajaran. Proses belajar 

mengajar disekolah tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga 

harus berlangsung dalam konteks kehidupan masyarakat dan lingkungan alam 

sekita sekolah 

Pendekatan SETS dalam pembahasannya lebih mengutamakan keterkaitan 

antara topik bahasan dengan kehidupan siswa sehari-hari (kontekstual) dan 

komprehensip (terintegrasi antara keempat komponen SETS), memiliki 

kemampuan analisis dan sintesis tinggi (Binadja, 1999a). Implikasi dari 

pendekatan SETS ini supaya pemikiran siswa menerapkan konsep sains ke bentuk 

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus merusak lingkungan, 

mengaitkan konsep sains yang dipelajari dengan mengimplikasikan kosep sains 

tersebut di dalam unsur SETS lainnya, membiasakan siswa menggunakan 
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informasi sehari-hari sabagai salah satu berangkatnya proses pembelajaran 

(Binadja, 2002). 

2.2.3 Tema Pemanasan Global 

Tema pemanasan global merupakan sebuah materi yang terintegrasi dengan 

model pembelajaran berbentuk webbed atau jaring laba-laba dari tema 

Pembelajaran yang menggabungkan beberapa Standar Kompetensi atau 

Kompetensi dasar dari berbagai disiplin ilmu, yang dipadukan dengan pendekatan 

SETS dengan materi bahan kimia, pengaruh proses pencemaran terhadap 

lingkungan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hubungannya dengan 

aktifitas manusia, pengaruh pemanasan global serta peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan. Gabungan materi tersebut merupakan materi lintas 

semester dan lintas kelas. 

Pemilihan tema berangkat dari memperhatikan isu-isu/ masalah yang 

beredar dan relevan serta penting dalam kehidupan sehari-hari siswa yang 

kemudian dikembangkan berdasarkan sub-sub tema yang tepat dan menarik 

dengan memperhatikan kaitan bidang kajian lain. Jaringan tema yang 

dikembangkan dengan tema pemanasan global dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Jaringan Tema Pemanasan Global  
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Pemanasan global adalah salah satu persoalan lingkungan hidup global perlu 

ditangani secara serius oleh semua Negara. Pendidikan lingkungan hidup 

khususnya yang terkait dengan pemanasan global belum diajarkan secara 

terintegrasi pada semua mata pelajaran.   

Pengukuran rutin suhu permukaan bumi dilaporkan setiap hari dari ribuan 

stasiun cuaca di seluruh dunia, baik di darat maupun dilaut menunjukkan bahwa 

permukaan bumi telah memanas dengan rata-rata 1,0
o
 C (1,8

o
 F) dalam 100 tahun 

terakhir menurut IPCC. Peningkatan 1
o
 C suhu permukaan pada episode 

pemanasan dan prediksi dari rata-rata kenaikan suhu global 3
o
 C pada abad 

berikutnya sangat tidak biasa. Prediksi ini semakin memprihatinkan pemanasan 

regional, misalnya Arktik (Aizebeokhai, 2009). 

Definisi pemanasan global itu sendiri adalah adanya proses peningkatan 

suhu rata rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi , yang berlangsung secara 

berkelanjutan yang diakibatkan dari bahan kimia pencemar yang meningkatkan 

gas efek rumah kaca. Data tersebut disebutkan bahwa  suhu rata rata global pada 

permukaan bumi telah mengingkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus 

tahun terakhir. Kebanyakan hal tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia, 

dimana dalam kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas kimia pencemar, salah 

satunya CO2.  Berdasar model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC ( 

Intergovermental Panel On Climate Change )  menunjukkan suhu permukaan 

global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 

dan 2100. Sedangkan Penyebab pemanasan global itu antara lain Efek Rumah 

kaca, pelepasan Gas Metan/ CH4, variasi Matahari, penebangan Hutan, 

peternakan, penipisan lapisan ozon dan aktivitas manusia lainnya. Akibat dari 

pemanasan global tersebut memiliki beberapa dampak antara lain adalah iklim  

mulai tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, suhu global cenderung 

meningkat, gangguan lingkungan, dampak sosial politik. 

2.2 Penelitian yang relevan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chotimah (2010) pengembangan 

perangkat pembelajaran bervisi SETS sangat berperan dan bermanfaat dalam 

proses pembelajaran dan  hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyati (2012) menunjukan bahwa 

perangkat pembelajaran IPA berpendekatan SETS berkarakter valid dengan rerata 

nilai validator 3,56 pada kategori sangat baik. Implementasi perangkat 

pembelajaran IPA berpendekatan SETS berkarakter efektif untuk mencapai 

ketuntasan kerjasama, kreatif, peduli lingkungan dan pemahaman karena 

mencapai ketuntasan klasikal ≥ 80%, rerata hasil belajar kelas eksperimen lebih 

besar dari rerata hasil belajar kelas kontrol, dan hasil perhitungan perbedaan 

signifikan dengan t-test berpasangan thitung > ttabel. Penerapan perangkat 

pembelajaran IPA berpendekatan SETS berkarakter praktis ditinjau dari rerata 

respons siswa dan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran mencapai kategori 

tinggi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujiono (2007) disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kontruktivisme bervisi SETS merupakan salah satu strategi 

untuk mewujudakan rasa senang belajar pada siswa. Hasil penelitian yang 

dilakukan Suaedi (2005) model pembelajaran iquiry bervisi SETS terhadap siswa 

kelas 2D MTsN Brebes tahun ajaran 2004/ 2005 ternyata dapat meningkatkan 

tuntas belajar siswa pada materi pokok getaran dan gelombang. 

Hasil penelitian Wijayanti (2009), tentang pelajaran fisika yang 

menggunakan pendekatan bervisi SETS dapat meningkatkan kreativitas 61%. 

Hasil penelitian Hastuti (2007), tentang pembelajaran kimia yang menggunakan 

pendekatan bervisi SETS, diperoleh hasil bahwa pembelajaran bervisi SETS dan 

berpendekatan SETS dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. Aktivitas 

dan kreativitas siswa memberikan kontribusi 74,6% terhadap hasil belajar. 

Berdasarkan penelitian-penelitian relevan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan pendekatan SETS dapat mewujudkan pembelajaran yang 

menyenangkan dan bermanfaat, meningkatkan hasil belajar, aktivitas, dan 

kreativitas siswa, serta mendapatkan respon baik dari guru dan siswa. 
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2.3  Kerangka berpikir 

Pendidikan IPA terpadu merupakan substansi pelajaran dari kurikulum 

KTSP di SMP/ MTs, dari UU No. 22 tahun 2006 dan kurikulum 2013, 

menjelaskan tentang substansi mata pelajaran IPA pada SMP/ MTs merupakan 

IPA terpadu, oleh karena itu dianjurkan pembelajaran IPA diajarkan secara 

terpadu sebagai mata pelajaran integrative science, bukan sebagai pendidikan 

disiplin ilmu. Pada pembelajaran IPA terpadu dengan menggunakan pendekatan 

SETS, diharapkan agar siswa tidak hanya mengetahui keterpaduan antar bidang 

kajian IPA tetapi juga dapat mengetahui tiap-tiap  unsur SETS juga memahami 

implikasi antar hubungan elemen-elamen unsur SETS. Selain itu SETS akan 

membimbing siswa agar berpikir secara komprehensip serta dapat berperan serta 

dalam memecahkan masalah lingkungan dan masyarakat serta membuka wawasan 

teknologi. 

Berdasarkan wawancara terbatas di SMP N 2 Kajen pembelajaran yang 

dilakukan belum dilaksanakan secara terpadu, belum tersedianya perangkat 

pembelajaran terpadu termasuk juga LKS IPA terpadu juga belum tersedia, guru 

SMP N 2 Kajen belum pernah menyusun LKS yang terpadu, siswa lebih suka 

pembelajaran dengan praktikum dan yang lebih mengeksplor dirinya dari pada 

pembelajaran yang memberikan materi saja tanpa adanya variasi pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk perlu 

mengembangkan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS. Berdasarkan pemikiran 

tersebut maka diharapkan penelitian pengembangan LKS SETS ini layak dan 

dapat digunakan dalam pembelajaran serta mampu  mengoptimalkan 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga pengetahuan siswa 

menjadi utuh. Diagram alur kerangka berpikir yang peneliti rumuskan dapat 

dilihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3.  Kerangka Berpikir Pengembangan LKS IPA Terpadu  berpendekatan SETS 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat, Waktu, dan Subyek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Kajen dengan alamat jalan 

pahlawan No. 737 Kajen Pekalongan. Waktu penelitian di laksanakan pada bulan 

Mei 2013. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII tahun pelajaran 2012/2013. 

Pada penelitian ini adalah siswa kelas VII G, VII B dan VII C SMP Negeri 2 

Kajen. Kelas VII G digunakan untuk skala kecil, dimana pada pelaksanaanya 

hanya menyertakan  10 siswa, kelas VII B digunakan untuk skala besar berjumlah 

35 siswa, sedangkan kelas VII C digunakan untuk kelas penerapan, kelas tersebut 

terdiri dari 36 siswa. 

3.2 Desain Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). 

R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2009). Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan dengan metode R&D 

menurut Sugiyono (2009) yang sedikit dimodifikasi dalam tahapannya, dan di 

dalam tahap desain LKS juga melihat langkah pembuatan atau desain yang 

diadaptasi dari Devi (2009).Langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 3.1. 
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3.3 Prosedur Penelitian  

Pengembangan LKS IPA Terpadu berpendekatan SETS pada tema 

pemanasan global melalui tahap-tahap berikut: 

3.3.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan pengembangan LKS IPA Terpadu ini meliputi: 

Observasi awal perangkat pembelajaran IPA Terpadu di sekolah penelitian, 

perijinan penelitian dari pihak fakultas, perijinan penelitian dari tempat penelitian. 

3.3.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Potensi dan masalah 

Potensi dan masalah dalam pengembangan LKS IPA terpadu dengan 

pendekatan SETS di latar belakangi karena sudah tersedianya halaman yang luas 

yang bisa untuk mengajak siswa untuk melihat sekitar mereka yang dapat 

dijadikan pembelajaran, SMP N 2 Kajen juga terletak di pinggir jalan raya yang 

banyak dilalui kendaraan, yang bisa di analisis permasalahannya, siswa juga lebih 

suka belajar dengan praktikum dan bisa mengekplor dirinya, belum tersedianya 

LKS IPA terpadu di SMP N 2 Kajen, guru-guru IPA belum pernah membuat 

perangkat pembelajaran IPA terpadu, hasil belajar siswa masih banyak yang 

belum memenuhi KKM, pembelajaran lebih didominasi guru dengan metode 

ceramah. 

b. Pengumpulan data 

Pengumpulan data yang digunakan berupa lembar instrumen penilaian 

pakar, dan lembar tanggapan dari guru dan siswa, hasil belajar siswa, sedangkan 

data yang digunakan berkaitan dengan pembuatan LKS antara lain, silabus 

(meliputi SK dan KD), instrumen penelitian dari BSNP, dan buku-buku sumber 

IPA dan berbagai informasi mengenai materi yang berkaitan dengan tema 

pemanasan global yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan LKS IPA 

terpadu dengan pendekatan SETS, kemudian mengumpulkan soal-soal untuk 

digunakan sebagai bahan kajian untuk membuat evaluasi. 
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c. Desain LKS IPA terpadu berpendekatan SETS 

Pengembangan LKS disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Langkah-langkah penyusunan LKS yaitu. 

1) Merumuskan bagian pendahuluan LKS yang terdiri atas cover, kata 

pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan LKS, keterpaduan tema, peta 

konsep. 

2) Merumuskan bagian isi. LKS ini dibagi menjadi 4 lembar kerja. Masing-

masing lembar kerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu sub judul, 

indikator, tujuan pembelajaran, kata kunci, ringkasan materi, info 

pendukung, lembar kerja/ kegiatan, tes kompetensi, penilaian. 

3) Merumuskan bagian akhir yang terdiri atas daftar pustaka, dan identitas 

penulis 

d. Validasi desain LKS IPA terpadu berpendekatan SETS  

Produk awal LKS dievaluasi dan divalidasi oleh pakar, yaitu pakar materi, 

bahasa, dan penyajian. Pakar materi diambil dari dosen dan guru dari SMP N 2 

Kajen, pakar bahasa diambil dari guru bahasa SMP N 2 Kajen, pakar penyajian 

diambil dari dosen. Instrumen yang digunakan mengacu pada instrumen penilaian 

tahap 1 dan 2 dari BSNP yang telah dimodifikasi. 

e. Revisi desain LKS IPA terpadu berpendekatan SETS 

Hasil validasi pakar sudah memenuhi kriteria layak, namun masih ada 

beberapa bagian yang perlu direvisi seperti tampilan cover dan penulisan dalam 

LKS. Beberapa kekurangan tersebut direvisi sesuai dengan saran dari pakar agar 

dihasilkan modul yang lebih baik dan layak digunakan. 

f. Uji coba LKS IPA terpadu berpendekatan SETS skala kecil 

Setelah LKS IPA terpadu selesai direvisi dan sudah dinyatakan valid, maka 

selanjutnya diimplementasikan pada skala kecil. Uji coba skala kecil dilakukan di 

kelas VII G SMP N 2 Kajen. Uji coba skala kecil ini mengambil 10 orang siswa 

yang telah dipilih secara acak oleh guru, kemudian siswa tersebut diberikan 

pembelajaran. Pada akhir pembelajaran siswa diminta mengisi angket dan 

dimintai pendapatnya mengenai kesulitan-kesulitan  yang ditemukan dalam 
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pembelajaran. Selain itu dalam uji coba skala kecil ini guru juga diberikan angket 

beserta LKS IPA terpadu bernpendekatan SETS guna menyempurnakan LKS. 

g. Revisi LKS IPA terpadu berpendekatan SETS 

Revisi produk berdasarkan dari hasil tanggapan siswa dan kegiatan hasil 

evaluasi pada uji coba produk skala terbatas. Berdasarkan hasil evaluasi, 

kemudian dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, 

kemudian mempersiapkan produk untuk uji coba dalam skala besar. 

h. Uji coba LKS IPA terpadu berpendekatan SETS skala besar 

Setelah LKS direvisi, maka LKS tersebut siap untuk diuji cobakan pada 

skala besar. Pada skala besar perlakuan yang dillakukan sama seperti skala kecil 

hanya siswa yang digunakan lebih banyak serta pada tahap uji coba skala besar ini 

sudah melalui revisi dari hasil uji coba skala kecil. Uji coba skala besar 

dilaksanakan pada kelas VII B yang berjumlah 35 siswa, kemudian siswa tersebut 

diberikan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran siswa diminta mengisi angket 

dan dimintai pendapatnya mengenai kesulitan-kesulitan  yang ditemukan dalam 

pembelajaran setelah menggunakan LKS IPA terpadu tersebut. Selain itu dalam 

uji coba skala besar guru juga diberikan angket beserta LKS IPA terpadu 

bernpendekatan SETS guna menyempurnakan LKS. Pada tahap skala besar ini 

dilakukan agar dihasilkan produk LKS IPA terpadu yang lebih baik. 

i. Revisi LKS IPA terpadu berpendekatan SETS 

Setelah diujicobakan pada skala besar, maka LKS direvisi kembali 

berdasarkan angket tanggapan siswa dan guru untuk melihat beberapa kekurangan 

dan segera diperbaiki sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan dan 

pembuatan LKS lagi. 

j. LKS IPA terpadu berpendekatan SETS final 

LKS IPA terpadu berpendekatan SETS final diperoleh dari hasil 

penyempurnaan LKS akhir yang dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil uji 

coba skala besar. Pada tahap ini sudah dihasilkan LKS IPA terpadu berpendekatan 

SETS yang sudah bisa atau siap digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran. 
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k. Penerapan  

LKS yang sudah melalui tahapan-tahapan untuk menghasilkan LKS yang 

siap digunakan dalam pembelajaran, kemudian produk finalnya berupa LKS IPA 

terpadu berpendekatan SETS diterapkan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa dalam menggunakan LKS dalam pembelajaran. Penerapan LKS IPA 

Terpadu berpendekatan SETS dilaksanakan di kelas kelas VII C yang berjumlah 

36 siswa. 

3.4 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data penilaian kelayakan LKS oleh pakar diambil menggunakan instrument 

BNSP 

2. Data hasil belajar siswa diambil melalui metode tes yang berbentuk pretest-

postest untuk mengetahui data peningkatan hasil belajar siswa 

3. Data tanggapan guru dan siswa mengenai LKS diambil melalui metode angket 

3.5 Metode pengambilan data 

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 4 metode, 

yaitu sebagai berikut. 

3.5.1 Metode Observasi 

Observasi ini dilakukan langsung di sekolah yang dijadikan sebagai lokasi 

penelitian dengan mewawancarai guru IPA. Metode observasi ini dilakukan 

dengan cara wawancara terhadap guru IPA yang ada di SMP N 2 Kajen tersebut. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sumber belajar yang selama 

ini digunakan di sekolah serta mengetahui nilai hasil belajar siswa pada materi 

IPA. Selain itu dalam kegiatan wawancara ini untuk mengetahui apakah 

pembelajaran IPA yag diterapkan di sekolah sudah terpadu atau belum. 

3.5.2 Metode validasi 

Metode validasi digunakan untuk menganalisis kelayakan LKS oleh pakar 

yang diperoleh melalui lembar penilaian menurut BSNP. Validasi yang dilakukan 

meliputi validasi materi, validasi bahasa, validasi penyajian. 
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3.5.3 Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data-data untuk mengetahui 

gambaran umum sekolah yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan meliputi 

daftar nama siswa kelas, nilai ulangan harian siswa. Data ini akan digunakan 

untuk analisis data tahap awal. 

3.5.4 Metode Angket 

Angket yang dibuat berupa angket tanggapan siswa dan angket tanggapan 

guru untuk memperoleh tanggapan atau informasi mengenai LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS. 

3.5.5 Metode Tes 

Penelitian ini menerapkan 2 tes yang diberlakukan kepada siswa yaitu pre-

test yaitu tahap uji coba kemampuan siswa dalam mengerjakan soal sebelum 

penggunaan LKS IPA terpadu, dan post-test yaitu pengujian hasil belajar siswa 

setelah menggunakan LKS IPA terpadu. 

3.6 Metode Analisis Data  

3.6.1 Analisis instrumen soal 

Soal tes yang digunakan berbentuk tes objektif pilihan ganda dan uraian. 

Analisis perangkat tes dilakukan dengan menggunakan metode validitas konstruk 

dan isi. Soal yang telah dibuat berdasarkan kisi-kisi soal kemudian divalidasi ahli, 

selain juga validasi ahli untuk yang pilihan ganda diuji cobakan kepada siswa 

untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Uji 

coba soal terdiri dari 30 soal yang dilakukan pada kelas VIII A  sebanyak 36 

siswa. Setelah dilakukan analisis, diambil 20 soal sebagai soal pre-test dan post-

test. 

3.6.1.1 Validitas Butir Soal 

Validitas butir soal dinyatakan dengan koefisien korelasi, untuk validitas 

konstruksi dapat ditentukan dengan rumus korelasi Product Moment yang 

dikemukakan oleh Pearson (Arikunto, 2006) sebagai berikut: 

))()()((

))((
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Keterangan : 

N : Jumlah Subjek 

X : Jumlah Skor Item 

Y : Jumlah Skor Total 

XY : Jumlah  Perkalian  antara skor Item dengan skor total. 

X2  : Jumlah Skor Item Kuadrat 

Y2 : Jumlah Skor Total Kuadrat 

rxy : Koefisien korelasi antara X dengan Y”. 

Selanjutnya nilai rxy dikonsultasikan dengan nilai tabel product moment. 

soal dikatakan valid jika rxy > rtabel dengan taraf signifikan α%. Berdasarkan hasil 

analisis vailiditas tes yang telah dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Hasil Analisis Validitas Soal 

No. Butir Soal Kriteria Keterangan 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20, 

21,22,23,24,26,27,29,30 

Valid Dipakai 

8,13,17,19,25,28 Tidak valid Dibuang 

Data hasil perhitungan disajikan selengkapnya pada lampiran 13 hal 158 

3.6.1.2 Reliabilitas Soal 

Sebuah butir soal dikatakan reliabel apabila butir soal tersebut 

mempunyai atau dapat memberikan hasil yang tetap atau ajeg dan dapat dipercaya 

sebagai alat pengumpul data. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur 

reliabelitas adalah rumus K- R20, yaitu : 

t

t

11
V

pq-V

1-k

k
r  

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k    = Banyaknya butir soal 

Vt    = Varians total 
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p     =  Proporsi siswa yang menjawab betul pada suatu butir 

q     =  proporsi siswa yang menjawab salah pada butir (1-p). 

 (Arikunto, 2006). 

Kriteria reliabilitas soal adalah sebagai berikut. 

r < 0,2  = sangat rendah 

0,2 < r < 0,4 = rendah 

0,4 < r < 0,6 = sedang 

0,6 < r < 0,8 = tinggi 

0,8 < r < 1,0 = sangat tinggi 

Harga r11 hitung dikonsultasikan dengan kriteria reliabilitas. Berdasarkan 

hasil analisis reliabilitas soal, diperoleh nilai r11 = 0,830 sehingga soal dikatakan 

reliabel dan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. 

3.6.1.3 Daya Pembeda Butir Soal 

Untuk menentukan daya pembeda, peserta tes dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu kelompok (atas) dan kelompok (bawah) yang sama besar, 50% kelompok 

atas dan 50% kelompok bawah sesuai dengan urutan ranking yang dicapai.Untuk 

mengetahui daya pembeda butir soal digunakan rumus : 

 

B

B

A

A

J

B

J

B
D

 

 

Untuk menafsirkan daya beda soal tersebut digunakan kriteria : 

 - 0,00 = sangat jelek 

0,01 - 0,20 = jelek 

0,21 - 0,40 = cukup  

0,41 - 0,70 = baik 

0,71 - 1,00 = sangat baik 

 (Arikunto, 2006). 

Selanjutnya hasil analisis daya pembeda, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.2 Hasil Analisis Daya Pembeda 

No. Butir Soal Kriteria Keterangan 

7,10,20,22,29 Baik Dipakai 

1,2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,18,21,23,24,26,27,30 Cukup Dipakai 

8,13,17,19,25,28 Jelek Dibuang 

Data hasil perhitungan disajikan selengkapnya pada lampiran 14 hal 162 

3.6.1.4 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran tes digunakan rumus sebagai berikut: 

SJ

B
P  

Keterangan : 

P : Indek kesukaran 

B :  Banyaknya siswa yang menjawab dengan betul. 

Js  :  Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Kriteria kesukaran : 

0,00 - 0,30 = sukar 

0,31 - 0,70 = sedang  

0,71 - 1,00 = mudah 

(Arikunto, 2006). 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran yang telah dilakukan diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Taraf Kesukaran 

No. Butir Soal Kriteria 

1,2,3,5,19,25,26 Mudah 

4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30 Sedang 

11 sukar 

Data hasil perhitungan disajikan selengkapnya pada lampiran 15 hal 163 
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3.6.1.5 Penentuan Butir Soal sebagai Instrumen Tes 

Berdasarkan hasil ujicoba instrumen dan hasil perhitungan validitas, 

reliabelitas, daya beda, dan tingkat kesukaran butir soal, maka dapat ditentukan 

butir-butir soal yang digunakan untuk penelitian. Kriteria butir soal yang 

digunakan sebagai alat ukur penelitian adalah : a) Butir soal yang valid, yaitu butir 

soal yang mempunyai harga koefisien lebih besar dari harga rtabel; b) Tingkat daya 

beda butir soal minimal termasuk kategori cukup; c) Tingkat kesukaran soal 

beragam dan reliabel. 

3.6.2 Analisis kelayakan LKS 

Kelayakan LKS di nilai oleh pakar materi, pakar bahasa dan pakar 

penyajian. Penilaian kelayakan dilakukan  melalui dua tahap. Tahap I dikatakan 

lolos jika semua butir dalam instrumen penilaian mendapat “nilai” atau respon 

positif (Ya). Jika terdapat butir yang dijawab negatif, maka modul IPA terpadu 

tersebut dinyatakan tidak lolos, dan perlu di perbaiki kembali, sedangkan 

penilaian tahap II di analisis dengan menghitung rerata skornya menggunakan 

rumus (Sudjana, 2005). 

 

Keterangan: 

      = rerata skor 

 = jumlah skor yang diperoleh 

n      = jumlah skor maksimal 

Hasil perhitungan kelayakan dikategorikan sesuai kriteria penilaian yang dalam 

Buletin BSNP menurut BSNP yaitu: 

1) Layak, LKS dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian dari ketiga 

komponen penilaian, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) komponen kelayakan isi mempunyai rata-rata skor minimal ≥ 2,75 

b) komponen kebahasaan dan penyajian mempunyai rata-rata skor ≥ 2,5 

2) Layak dengan revisi, LKS dinyatakan layak dengan revisi jika komponen 

kelayakan isi mempunyai rata-rata skor < 2,75, komponen kelayakan bahasa 

dan penyajian mempunyai rata-rata skor < 2,50 pada setiap komponen 
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3) Tidak layak, LKS dinyatakan tidak layak jika memiliki rata-rata skor sama 

dengan 1 pada salah satu komponen. 

3.6.3 Data Tanggapan Siswa dan Guru  

Data angket tanggapan siswa dan guru diukur dengan skor kemudian 

dijumlahkan lalu dipresentasekan dengan menggunakan rumus menurut Sudijono 

(2009) sebagai berikut : 

a) Alternatif jawaban “Ya” skor 1 

b) Alternatif jawaban “Tidak” skor 0 

 

 

Keterangan : 

P  =  presentase data angket 

f =  jumlah skor yang diperoleh 

N =  jumlah skor maksimum 

Berdasarkan rumus di atas, kriteria yang diterapkan adalah: 

a) Sangat baik  = 75%≤ P ≤ 100% 

b) baik  = 50%≤  P < 75% 

c) Cukup baik = 25%≤  P < 50% 

d) Tidak baik = 0%≤  P < 25% 

LKS IPA terpadu dikatakan baik dalam pembelajaran, apabila hasil persentase 

tanggapan guru dan siswa mencapai  persentase minimal baik. 

3.6.4 Analisis peningkatan hasil belajar 

Hasil belajar siswa (berdasarkan hasil pre-test dan post-test) dapat dilihat 

secara signifikan peningkatannya setelah pembelajaran IPA menggunakan LKS 

IPA terpadu. Peningkatan hasil belajar siswa dianalisis data hasil pre-test dan pos-

test yang diuji dengan uji N-gain menggunakan rumus (Hake, 2004) sebagai 

berikut: 
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Keterangan : 

Skor posttest = nilai hasil tes akhir 

Skor pretest = nilai hasil tes awal 

Skor maksimal   = nilai maksimal test 

Dengan kateori tingkat perolehan skor sebgai berikut:  

Tabel 3.4. Kategori Penilaian
 

Kriteria Penilaian Kategori 

skor > 0,70 Tinggi 

0,30 < skor < 0,70 Sedang 

skor < 0,30 Rendah 

 

Sedangkan untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar siswa 

sebelum diberi LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dan sesudah diberi LKS 

IPA terpadu berpendekatan SETS terdapat perberdaan signifikan, dapat dianalisis 

dengan menggunakan uji t. Sebelum menghitung uji t data yang digunakan harus 

berdistribusi normal dan homogen,  uji normalitas dilakukan dengan uji Lilifors 

dan untuk uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Adapun uji t menggunakan 

rumus uji t sebagai berikut: 

n/s

B
t

B

 (Sudjana, 2005) 

Keterangan : 

B  = mean selisih nilai pretest dan postest 

sB = simpangan baku selisih nilai pretest dan postest 

n = jumlah subyek  

 Untuk mengetahui hasil perhitungan uji t tersebut dibandingkan dengan nilai 

ttabel, dengan taraf signifikansi 5% (dk = n - 1). Jika hasilnya thitung > ttabel maka 

dikatakan hasil tersebut diperoleh peningkatan secara signifikan. 
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3.6.5 Ketuntasan klasikal 

a. Nilai akhir hasil belajar siswa 

 

Keterangan: 

NA = nilai akhir 

A    = nilai tugas-tugas 

B    = nilai evaluasi 

b. Menghitung presentase ketuntasan siswa secara klasikal 

 

Keterangan: 

P = presentase ketuntasan siswa 

Σni = jumlah siswa yang tuntas secara individual (nilai ≥ 68) 

Σn = jumlah keseluruhan siswa 

Siswa dikatakan tuntas apabila mencapai nilai KKM ≥ 68, sesuai dengan nilai 

KKM IPA yang ditentukan oleh SMP N 2 Kajen. Sedangkan pembelajaran 

dianggap berhasil secara klasikal, jika hasil belajar siswa minimal mencapai  

85%. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA 

terpadu berpendekatan SETS dengan tema Pemanasan Global untuk siswa SMP” 

telah dilaksanakan dan terkumpul berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. 

Data-data ini selanjutnya dianalisis untuk mengetahui layak tidaknya LKS 

diterapkan dalam pembelajaran, dan pengaruhnya terhahadap peningkatan hasil 

belajar. Adapun hasil penelitian disajikan dalam berbagai bentuk analisis data 

sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi penelitian 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di SMP N 2 Kajen dilakukan 

melalui 3 kali tahapan yaitu uji skala kecil, uji skala besar, dan penerapan. Uji 

skala kecil dilakukan pada kelas VII G dengan jumlah terbatas yaitu 10 anak. Uji 

skala besar dilakukan pada kelas VII B dengan jumlah siswa 35 anak. Uji skala 

kecil dan uji skala besar ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap LKS yang telah dikembangkan sehingga dapat dihasilkan LKS yang 

layak, yaitu dengan mengisi angket tanggapan siswa dan guru. Sedangkan kelas 

penerapan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sehingga perlakuan 

yang dilakukan berbeda dalam pembelajaran. Pada kelas penerapan sebelum 

pembelajaran dilakukan pre-tes dan sesudah pelahjaran dilakukan post-test. 

Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Pada kelas penerapan dilakukan pada kelas VII C dengan 

jumlah siswa 36 anak. 

 Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan yang sesuai 

dengan LKS yang telah dikembangkan yaitu dengan pendekatan SETS. Beberapa 

metode yang digunakan dalam proses pembelajaran SETS adalah tanya jawab, 

praktikum, dan diskusi. Proses pembelajaran yang disusun pada RPP terdiri dari 

empat kali pertemuan.  

 



39 
 

 

 

Pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

memberikan LKS IPA terpadu berbasis SETS kepada siswa dan memperkenalkan 

pembelajaran IPA terpadu sehingga siswa tidak merasa bingung untuk mengikuti 

proses pembelajaran selanjutnya. Hal tersebut perlu dilakukan karena proses 

pembelajaran IPA yang diterapkan pada SMP N 2 Kajen belum terpadu. 

Selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran dengan metode tanya jawab 

tentang macam-macam bahan-bahan kimia pencemar. Langkah selanjutnya yaitu 

melakukan percobaan sederhana secara berkelompok untuk membuktikan adanya 

bahan kimia pencemar yang dapat mencemari lingkungan dan selanjutnya 

mempresentasikan hasil percobaan. Pada akhir pembelajaran, siswa diberi tugas 

rumah untuk mengerjakan soal latihan yang terdapat dalam LKS. Soal tersebut 

disusun dalam bentuk analisis berita. 

Pertemuan kedua, pembelajaran dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat 

mengetahui proses pemanasan global dan pengaruhnya. Selanjutnya siswa 

melakukan menganalisis gambar pemanasan global. Kemudian siswa 

mempresentasikan hasilnya secara berkelompok. Kemudian siswa diberi tugas 

rumah untuk mengerjakan soal latihan yang terdapat dalam LKS. Soal tersebut 

disusun dalam bentuk analisis berita. 

Pertemuan ketiga pembelajaran dilakukan pada materi proses lingkiungan 

dan pengaruhnya. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan metode tanya jawab 

dan praktikum sederhana. Siswa melakukan praktikum secara berkelompok 

tentang efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Selanjutnya siswa  

mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian siswa diberi tugas rumah 

untuk mengerjakan soal latihan yang terdapat dalam LKS. Soal tersebut disusun 

dalam bentuk analisis berita. 

Pertemuan keempat pembelajaran dilakukan pada materi penanggulangan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

metode tanya jawab dan kreasi produk. Siswa melakukan observasi limbah di 

lingkungan sekitar sekolah, kemudian siswa berkelompok membahasa hasil 

diskusi serta membuat produk dari limbah yang teklah mereka dapat.  Selanjutnya 

siswa  mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian siswa diberi tugas 
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rumah untuk mengerjakan soal latihan yang terdapat dalam LKS. Soal tersebut 

disusun dalam bentuk analisis berita. siswa diminta untuk mengisi angket 

tanggapan siswa terhadap LKS. Angket tanggapan siswa yang sudah 

dikumpulkan, dianalisis untuk diperoleh LKS yang layak. Kemudian hasil pre-test 

dan post test siswa dianalisis untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

setelah menggunakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS. 

4.1.2 Hasil Pengembangan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada 

tema pemanasan global 

Pengembangan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada tema 

pemanasan global. Model pengembangan yang digunakan adalah pengembangan 

R & D mengacu pada langkah-langkah penelitian pengembangan menurut 

Sugiyono (2009) yang terdiri dari 10 tahapan. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang diperoleh maka dikembangkan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS. 

Secara garis besar langkah-langkah penyusunan LKS IPA terpadu sebagai berikut 

yaitu Perumusan SK, KD dan indikator hasil belajar yang harus dicapai, serta 

tujuan belajar secara jelas, kemudian merencanakan strategi pengorganisasian isi 

LKS, kemudian membagi struktur LKS menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

pendahuluan LKS yang terdiri atas cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan LKS, SK, KD dan keterpaduan tema, peta konsep. Bagian isi LKS ini 

dibagi menjadi 4 lembar kerja, masing-masing lembar kerja terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu sub judul, indikator, tujuan pembelajaran, kata kunci, uraian 

materi/ ringkasan, info pendukung, lembar kerja/ kegiatan, tes kompetensi, 

penilaian. Bagian akhir yang terdiri atas glosarium, daftar pustaka, dan identitas 

penulis. 

Adapun draf LKS yang disusun terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, 

isi, dan penutup yang dijabarkan sebagai berikut. 

a. Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan dari LKS IPA terdiri dari: 

1. Cover 

Cover merupakan halaman depan LKS yang memuat antara lain tema LKS 

yaitu “Pemanasan global”, lambang Unnes dan lambang konservasi, gambar 
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ilustrasi (mewakili tema), nama penyusun dan nama pembimbing, serta nama 

instansi kampus. 

2. Kata pengantar 

Kata pengantar memuat alasan pengembangan LKS, serta mengulas sedikit 

tentang gambaran LKS IPA terpadu berpendekatan SETS, dan hal-hal lain yang 

dianggap penting bagi siswa 

3. Daftar isi 

Daftar isi memuat urutan bagian-bagian penting dalam LKS serta letak 

halaman dari konten awal sampai akhir, sehingga lebih memudahkan siswa untuk 

mencari bagian tertentu. 

4. Petunjuk penggunaan LKS 

Petunjuk penggunaan LKS memuat cara-cara penggunaan LKS baik bagi 

siswa maupun guru agar LKS dapat digunakan dan diperhatikan dengan baik, 

saat menggunakan LKS, dan supaya memudahkan dalam pembelajaran. 

5. SK dan KD 

SKdan KD berisi penjabaran dari SK dan KD yang dipelajari pada LKS 

agar siswa dalam belajar tidak keluar dari konsep dan terarah. SK dan KD 

disesuaikan dengan kurikulum. 

6. Jaringan Tema 

Jaringan tema dalam LKS yang sudah dicantumkan pada bagian awal dalam 

bentuk bagan jaringan keterpaduan tema untuk memudahkan siswa mempelajari 

LKS IPA. Keterpaduan tema pada LKS memuat materi Biologi dan Kimia. 

7. Peta konsep 

Peta konsep memuat bagan konsep yang dipeta-petakan untuk memudahkan 

siswa mempelajari materi pada LKS secara singkat 

b. Bagian isi 

Bagian isi pada LKS terdiri dari: 

1. Sub tema 

Berisi bagian kecil dari tema pemanasan global yang masih berhubungan 

dengan tema pokok, yang berupa judul dari tiap lembar kerja siswa. 
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2. Indikator  

Indikator berisi hal-hal yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran yang 

disesuaikan dengan SK dan KD yang diambil. 

3. Apersepsi 

Apersepsi merupakan bagian yang menunjukan keterkaitan bidang kajian 

dengan kehidupan sehari-hari serta ajakan untuk mempelajari materi lebih lanjut. 

4. Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran berisi tentang kemampuan yang harus dicapai siswa 

yang disajikan pada LKS menyesuaikan SK, KD dan indikator yang diambil 

dengan memperhatikan unsur ABCD (Audience, Behaviour, Condition, Degree) 

dan memuat karakter, agar siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

5. Ringkasan materi 

Berisi uraian pengetahuan/ konsep/ prinsip tentang materi yang dipelajari 

secara singkat yang disajikan pada tiap-tiap pokok bahasan sesuai tema. 

6. Kata kunci 

Kata kunci memuat kata-kata penting yang ada dalam uraian materi pada 

setiap kegiatan yang dipelajari. 

7. Info pendukung 

Info pendukung dalam LKS memuat info sains dan jelajah internet yang 

perlu diketahui siswa baik membantu dalam referensi kegiatan LKS maupun 

sebagai pengetahuan tambahan. 

8. Lembar kerja atau kegiatan siswa 

Pada lembar kerja atau kegiatan siswa dalam LKS memuat kegiatan 

penyelidikan, praktikum maupun analisis permasalahan serta mencari informasi 

lebih lanjut atau lebih lengkap dari yang sudah tercantum, yang harus dilakukan 

siswa serta dilengkapi bagan SETS, sehingga siswa mampu belajar 

menghubungkan apa yang sedang dipelajari dengan keterkaitan SETS. 

9. Uji kompetensi 

Uji kompetensi berisi artikel atau berita guna mengetahui penguasaan siswa 

terhadap kegiatan belajar yang telah dilakukan serta berlatih mengaitkan SETS 
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dari membaca artikel. Latihan soal ada pada akhir setiap kegiatan pembelajaran 

berbentuk artikel atau berita. 

10. Penilaian  

Penilaian memuat komponen-komponen yang perlu dinilai pada setiap 

kegiatan pembelajaran. 

c. Bagian akhir 

Bagian penutup dari LKS terdiri dari: 

1. Glosarium  

Glosarium memuat istilah-istilah penting dalam LKS dengan penjelasan arti 

istilah tersebut, ditulis alfabetis, sehingga memudahkan siswa memahaminya. 

2. Daftar pustaka 

Daftar pustaka memuat daftar referensi yang mencantumkan judul buku, 

nama pengarang, penerbit dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir 

suatu buku dan disusun berdasarkan abjad. 

3. Identitas penulis 

Berisi profil penulis yang membuat LKS IPA Terpadu pada tema 

pemanasan global. 

4.1.3 Hasil Penilaian LKS IPA Terpadu berpendekatan SETS dengan tema 

pemanasan global oleh pakar 

LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dengan tema pemanasan global yang 

sudah selesai dibuat selanjutnya dinilai kelayakannya oleh pakar. Penilaian 

tersebut mengacu pada penilaian menurut BNSP yang dilakukan melalui dua kali 

tahapan yaitu penilaian tahap I dan penilaian tahap II. Penilaian kelayakan tahap I 

merupakan penilaian tahap awal yang memfokuskan pada kelayakan isi, dan 

kelayakan penyajian secara cepat (skimming). Penilaian tahap II terdiri atas tiga 

komponen yaitu kompoen kelayakan isi, komponen kelayakan bahasa, dan 

komponen kelayakan penyajian yang sudah dikembangkan dengan menyertakan 

beberapa aspek penilaian tentang IPA terpadu dan SETS LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS dengan tema pemanasan global dinilai oleh 4 pakar yakni 2 

pakar Materi, pakar penyajian dan pakar Bahasa. Pakar materi merupakan 
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pakar yang menilai kelayakan isi, pakar bahasa yang menilaikelayakan 

kebahasaan, dan pakar media yang menilai kelayakan penyajian. 

Penilaian tahap I ini merupakan penilaian mengenai kelengkapan 

komponen-komponen yang ada di dalam LKS IPA Terpadu berpendekatan SETS 

pada tema pemanasan global secara cepat yang berjumlah 10 aspek. Setelah 

semua komponen dinilai pakar dan tidak ada pernyataan negatif (tidak) atau 

dengan kata lain pakar memberikan respon positif (ya), maka LKS dinyatakan 

lolos dan LKS dilanjutkan pada penilaian tahap II. Pada penilaian tahap II ini 

menggunakan instrumen penilaian dari BSNP yang sudah dimodifikasi mengenai 

kualitas komponen yang ada dalam LKS meliputi komponen kelayakan isi, 

bahasa, dan penyajian. Komponen Penilaian tahap II dikembangkan dengan 

menyertakan beberapa aspek penilaian tentang IPA terpadu dan SETS. Hasil 

penilaian instrumen tahap I dan II disajikan pada Tabel 4.1 dan 4.2. 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian kelayakan tahap I 

Komponen 
Skor pakar 

1 2 3 4 

Kelayakan isi 3 3 3 3 

Kelayakan penyajian 7 7 7 7 

Skor total 10 10 10 10 

Data lebih lengkap ada pada lampiran 6 hal 80 

Berdasarkan  Tabel 4.1 semua pakar  memberikan respon positif, sehingga 

bisa dilanjutkan ke penilaian tahap II yang meliputi komponen isi, bahasa dan 

penyajian yang lebih komprehensif. Penilaian tahap II dapat dilihat pada Tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penilaian Tahap II  

Komponen  Rerata skor Kriteria 

Kelayakan isi validator 1 3,6 Layak 

Kelayakan isi validator 2 3,9 Layak 

Kelayakan bahasa 3,7 Layak 

Kelayakan penyajian 3,2 Layak 

Data lebih lengkap ada pada lampiran 11 hal 107 

Berdasarkan  Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa skor total penilaian dari tiap 

pakar adalah 10 sesuai dengan jumlah semua butir komponen pada instrument 
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kelayakan tahap I. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua butir komponen 

dalam instrument penilaian kelayakan LKS tahap I dinilai dengan respon positif 

sehingga bisa dilanjutkan pada penilaian tahap II. Pada penilaian tahap II oleh 

berdasarkan  Tabel 4.2 perolehan kriteria skor rata-rata yang diperoleh termasuk 

dalam kriteria sangat layak karena hasil tersebut sudah lebih dari 2,75 yang 

merupakan batas minimal untuk kriteria layak, Jadi diambil kesimpulan bahwa 

LKS yang dikembangkan memiliki kriteria layak. Penilaian pakar disesuaikan 

pada aspek-aspek pertanyaan yang ada pada komponen kelayakan isi, kebahasaan, 

dan penyajian. Hasil penilaian dari masing-masing pakar pada instrument 2 

disajikan pada Gambar 4.1 untuk kelayakan isi, 4.2 untuk kelayakan  kebahasaan, 

4.3 untuk kelayakan penyajian  

Pada penilaian kelayakan tahap 1 dan tahap 2 juga mendapat masukan dari pakar 

untuk perbaikan LKS. Perbaikan LKS berdasarkan masukan pakar disajikan pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Revisi LKS yang telah dilakukan 

No. Saran Perbaikan 

1. Cover LKS desain gambar lebih 

disesuaikan lagi dengan tema 

Mengganti gambar pada cover agar sesuai 

dengan tema yang diambil 

2. Petunjuk penggunaan LKS 

menggunakan kata yang mudah 

dipahami siswa 

Memeriksa kembali kata kerja operasional pada 

petunjuk belajar agar mudah dipahami siswa 

3. Gambar yang ada dalam LKS 

diperjelas kembali dan 

menggunakan foto sendiri 

Mengganti foto-foto di dalam LKS yang masih 

belum menggunakan foto sendiri 

4. Ringkasan materi, ejaan maupun 

istilah diperjelas kembali dan 

ditulis dengan benar 

Memeriksa susunan ejaan maupun istilah yang 

ada pada LKS untuk lebih jelas dan benar 

4.1.4 Hasil Penilaian Kelayakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dari 

angket tanggapan siswa dan guru 

LKS yang sudah dinyatakan layak oleh pakar dari penilaian tahap I dan II 

serta sudah direvisi, selanjutnya diujicobakan kepada siswa dalam jumlah terbatas 

(skala kecil). Uji coba skala kecil dilakukan terhadap 10 orang yang ditentukan 

secara acak oleh guru IPA di kelas VII G. Selanjutnya pada akhir pertemuan siswa 

dibagikan angket untuk memberikan tanggapan terhadap LKS yang telah 

dikembangkan. Selanjutnya LKS yang sudah diujicobakan pada skala kecil dan 
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sudah direvisi selanjutnya diujicobakan pada skala besar. Pada uji skala besar 

dilakukan di kelas VII B yang ditentukan oleh guru IPA yang berjumlah 1 kelas 

yaitu 35 siswa. Hasil tanggapan siswa pada tiap tahap dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 

Tabel 4.4 Tanggapan Siswa Terhadap LKS tiap tahapan  

Komponen butir 

Rata-rata persentase 
Kriteria 

deskripsi 
Skala 

kecil 

Skala 

besar 

Isi 1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

13 

14 

15 

19 

Pemahaman materi 

Tujuan belajar jelas 

Kegiatan jelas 

Bagan SETS mudah 

Kegiatan memotivasi 

Petunjuk beljar jelas 

Membantu siswa belajar 

IPA 

Gambar memudahkan 

LKS mempelajari sehari-

hari 

Membantu evaluasi SETS 

Membantu menemukan 

ide 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

70% 

100% 

94,29% 

100% 

91,43% 

94,29% 

94,29% 

97,14% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sangat 
baik 

Bahasa 7 

12 

18 

Kalimat mudah 

Istilah jelas 

Pertanyaan mudah 

dipahami 

100% 

90% 

80% 

97,14% 

100% 

97,14% 

Sangat 
baik 

penyajian 8 

10 

11 

16 

17 

20 

Mengundang minat 

belajar 

Ada info sains 

Ruang menulis cukup 

LKS menarik 

Tambah wawasan 

Membantu belajar 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

94,29% 

97,14% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sangat 
baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15 hal 117 

Hasil angket tanggapan siswa terhadap LKS IPA terpadu berpendekatan 

SETS menunjukkan bahwa LKS pada tiap tahapan diperoleh rata-rata presentase 

tiap tahapannya 97%, 97,86% hal ini berdasarkan Table 4.4 menunjukkan bahwa 



47 
 

 

 

LKS direspon positif oleh siswa sehingga hasil yang diperoleh masuk kedalam 

criteria sangat baik karena nilai-nilai tersebut berada pada interval 75% ≤ P ≤ 

100%. 

Selain angket tanggapan untuk siswa, angket juga diberikan pada guru. Pada 

guru angket juga diberikan tiap tahapan yaitu skala kecil, dan skala besar, yang 

masing-masing dengan jumlah responden dua orang yaitu guru pengampu mata 

pelajaran IPA di SMP N 2 Kajen. Hasil tanggapan guru pada tiap tahap dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Tanggapan guru Terhadap LKS tiap tahapan  

Komponen butir 

Rata-rata persentase  

Deskripsi 
Skala 

kecil 

Skala 

besar 

Kriteria  

Isi 1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

13 

14 

15 

19 

Tujuan belajar jelas 

Materi sesuai 

Ada konsep terpadu 

Istilah jelas 

Penyajian sistematis 

SETS mudah 

Kegiatan memotivasi 

Gambar relevan 

Melatih keterpaduan 

Membantu konsep sehari-

hari 

Evaluasi SETS 

100% 

100% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sangat 

baik 

Bahasa 7 

12 

18 

Member manfaat 

Bahasa mudah 

Menambah wawasan 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sangat 

baik 

penyajian 8 

10 

11 

16 

17 

20 

Secara mandiri dan 

kelompok 

Penampilan menarik 

Berpikir analisis 

Menemukan ide 

Muncul bagan SETS 

Ruang menulis cukup 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sangat 

baik 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13 hal 114 
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 Hasil angket tanggapan guru terhadap LKS IPA terpadu berpendekatan 

SETS menunjukkan bahwa LKS pada tiap tahapan diperoleh rata-rata presentase 

pada tahap skala kecil 95%, dan pada tahap skala besar 97,5%, hal ini berdasarkan 

Tabel  4.5 menunjukkan bahwa LKS direspon positif oleh guru SMP N 2 Kajen, 

sehingga hasil yang diperoleh masuk kedalam criteria sangat baik karena nilai-

nilai tersebut berada pada interval 75% ≤ P ≤ 100%. 

Berdasarkan angket tanggapan siswa dan guru dari beberapa tahapan 

tersebut diketahui bahwa LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dikatakan sangat 

baik, sehingga dapat diperoleh LKS yang layak digunakan. 

4.1.5 Hasil peningkatan belajar siswa pada penggunaan LKS IPA Terpadu 

berpendekatan SETS 

Peningkatan hasil belajar siswa dapat diperoleh dari nilai pre-test sebelum 

siswa belajar menggunakan LKS IPA terpadu dan nilai post-test setelah siswa 

belajar menggunakan LKS IPA terpadu. Hasil belajar siswa dilakukan pada skala 

luas dan kelas penerapan. Peningkatan hasil belajar siswa dianalisis dengan 

menggunakan rumus indeks gain ternormalisasi. Sedangkan untuk mengetahui 

apakah peningkatan hasil belajar terdapat perbedaan yang signifikan dianalisis 

dengan menggunakan uji t.  

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dikatakan signifikan jika data yang 

diperoleh berdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan hasil perhitungan 

normalitas untuk hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan 4.7. 

 

Tabel 4.6. hasil perhitungan normalitas pre-test 

kelas Lhitung Ltabel α n kriteria 

VII C 0,1112 0,147667 5% 36 Berdistribusi normal 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 37 hal 171 
 

Pada Tabel 4.6 perhitungan normalitas pada pre-test terlihat normal, dan 

pada Tabel 4.7 juga untuk hasil perhitungan normalitas pada post-test terlihat 

normal. 
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Tabel 4.7 hasil perhitungan normalitas post-test 

kelas Lhitung Ltabel α n kriteria 

VII C 0,1271 0,147667 5% 36 Berdistribusi normal 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 37 hal 174 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dan 4.7 diperoleh Lhitung terbesar < Ltabel, maka 

dikatakan data hasil belajar pre-test dan post-test dari kelas VII C berdistribusi 

normal. 

Selain data diketahui normal kemudian dilanjutkan pada Perhitungan 

homogenitas. Uji homogenitas menggunakan uji Bartlett untuk mengetahui nilai 

hasil belajar siswa homogen atau tidak. Hasil perhitungan homogenitas dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 berikut  

Tabel 4.8 hasil perhitungan homogenitas 

kelas χ
2

hitung χ
2

tabel α dk(2-1) kriteria 

VII C 1,04 3,84 5% 36 homogen 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 38 hal 177 
 

Berdasarkan Table 4.8 diperoleh berarti varians kedua kelompok data 

adalah homogen. Hasil perhitungan homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. Setelah diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen 

selanjutnya dapat dihitung perbedaan signifikannya menggunakan uji t. Adapun 

hasil peningkatan hasil belajar menggunakan indeks gain dan uji t disajikan dalam 

Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan N-gain Dan Uji t 

Kelas Pretest Postest N-Gain Kriteria Uji t Keterangan 

VII C 66.28 80.31 0.42 Sedang 11,03 Signifikan 

Data selengkapnya pada lampiran 35 dan 39 hal 168 dan 179 

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh bahwa besarnya rata-rata indeks gain 

pada kelas VII C rsebesar 0.42. Nilai tersebut jika dimasukkan dalam kategori 
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indeks gain termasuk dalam kategori sedang karena besarnya nilai yang diperoleh 

terletak pada rentang nilai 0,3 ≤ (g) < 0,7. Sedangkan berdasarkan hasil uji t 

diperoleh bahwa harga t untuk kelas VII C sebesar 11,03. Pada kelas VII C nilai 

ttabel untuk dk (36 – 1) = 35 taraf signifikansi 5% diperoleh ttabel sebesar 1,68. 

Hasilnya thitung sebesar 11,03 lebih besar dari 1,68 atau thitung > ttabel. Hal ini berarti 

bahwa terdapat peningkatan yang signifikan antara pretest dan postest. Hasil 

perhitungan uji t dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.6 Hasil nilai ketuntasan klasikal pada penggunaan LKS IPA Terpadu 

berpendekatan SETS 

Hasil belajar siswa selain dilihat dari peningkatannya sebelum dan sesudah 

menggunakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS, juga dapat dilihat dari nilai 

akhir siswa yang diperoeh dari rata-rata nilai tugas dan nilai evaluasi (post-test). 

Siswa dapat dikatakan tuntas belajar jika nilai akhir individu mencapai KKM. 

Besarnya KKM yang ditetapkan di SMP N 2 Kajen ≥ 68. Setelah dihitung nilai 

akhir tiap individu selanjutnya dihitung nilai ketuntasan belajar secara klasikal. 

Nilai ketuntasan klasikal diperoleh dari banyaknya siswa yang tuntas dibanding 

dengan banyaknya siswa dalam satu kelas. Besarnya nilai ketuntasan klasikal 

dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.10 Hasil Nilai Ketuntasan Klasikal 

Hasil Belajar Siswa VII C 

Rata-rata nilai akhir siswa 82.92 

Nilai tertinggi 91.7 

Nilai terendah 73.3 

Jumlah siswa yang tuntas 36 

Jumlah siswa yang tidak tuntas  - 

Jumlah siswa keseluruhan 36 

Ketuntasan klasikal 100% 

Data selengkapnya pada lampiran 40 hal 181 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh bahwa nilai ketuntasan klasikal pada 

kelas VII C sebesar 100%. Nilai ketuntasan klasikal pada masing-masing kelas 

tersebut sudah lebih dari 85 % sehingga bisa dikatakan LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS dapat diterapkan dalam pembelajaran. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pengembangan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada tema 

pemanasan global 

perencanaan penyusunan LKS dilakukan dengan langkah-langkah yang 

sistematis sehingga dapat memudahkan siswa dalam belajar. baik digunakan 

sebagai bahan ajar mandiri maupun digunakan sebagai media pembelajaran yang 

digunakan secara bersama dengan sumber belajar lain dalam proses  

pembelajaran. penentuan tema dan strategi penyampaian isi pembelajaran 

disesuaikan dengan tuntutan kurikulum dan mempertimbangkan kebutuhan/ 

karakteristik siswa, yang dalam hal ini siswa menginginkan dalam pembelajaran 

IPA agar lebih diberikan atau dilakukan praktikum, sehingga pada penelitian ini 

dilakukan pengembangan LKS, yang berisi kegiatan praktikum dan diskusi, hal 

ini juga agar tidak hanya aspek kognitif siswa saja yang berkembang, tetapi juga 

melatih aspek afektif dan psikomotorik siswa sehingga siswa dapat belajar dengan 

melakukan (learning by doing). Hasil penelitian Fatimah (2012) menunjukkan 

bahwa pembelajaran matematika realistik dengan menggunakan LKS efektif 

digunakan dalam meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa kelas V 

semester II di SD N Salaman 1 Kabupaten Magelang. Hasil penelitian Sari, dkk 

(2013) menunjukkan bahwa pembelajaran IPA dengan LKS sebagai penunjang 

media  virtual PhET untuk melatih keterampilan proses pada matei hukum 

Archimedes dapat tercapai hasil belajar kognititf produk dan keteramilan proses 

serta siswa merespons positif.  

Pengembangan LKS IPA terpadu berpendekataan SETS yang dilakukan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh LKS yang layak dan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam penerapan pembelajaran. LKS yang layak 

dapat diperoleh melalui tahapan-tahapan dalam proses pengembangan R and D. 

LKS yang dikembangkan ini, berbeda dengan LKS IPA yang lain karena LKS ini 

dikembangkan menggunakan pendekatan SETS dimana siswa dalam pembelajaran 

akan diajak merenungkan, menafsirkan dan mencari solusi untuk masalah yang 

dihadapi oleh siswa tidak hanya di kelas sains, tetapi juga dalam  kehidupan  
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sehari-hari  mereka seperti keterlibatan  lingkungan, masyarakat dan teknologi, 

sehingga menjadikan  pembelajaran  lebih  bermakna dan melatih memecahkan 

masalah secara kompleks, dengan SETS ini juga dapat membuat siswa mengerti 

unsur-unsur utama SETS serta keterkaitan antar unsur tersebut pada saat 

mempelajari IPA. Hasil penelitian Wijayanti (2013) menunjukkan bahwa 

Penelitian ini memberikan beberapa hasil, meliputi perangkat  pembelajaran  

berbasis masalah  bervisi  SETS  pada  kompetensi  terkait larutan penyangga yang 

dikembangkan valid dengan rata-rata 3,69, adanya peningkatan keterampilan 

proses sains dengan rata-rata klasikal 77 dengan peningkatan tertinggi pada aspek 

mengamati dengan n-Gain 0,96, adanya peningkatan penguasaan konsep  siswa 

dengan  rata-rata klasikal 76, dan  24   dari  31  siswa mencapai ketuntasan belajar 

dengan KKM ≥ 75, rata-rata ketercapaian aktivitas siswa secara klasikal adalah 94 

serta siswa memberikan respon positif. Hasil penelitian lain dari Ajeng (2013) 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan SETS 

dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas VII A SMP Negeri 3 

Karanganyar pada materi asam, basa, dan garam. 

Dalam proses penyusunan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS, 

dibutuhkan beberapa cara/strategi untuk membuat LKS menjadi menyenangkan 

sehingga dapat mengundang minat baca siswa dan siswa termotivasi mengikuti 

proses pembelajaran. Beberapa cara tersebut antara lain dengan mendesain LKS 

menggunakan tampilan warna-warna yang menarik. Hasil penelitian Kawuryan 

dan Raharjo (2012) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

membaca anak sebelum diberikan stimulus visual dengan setelah diberi stimulus 

visual pada anak disleksia. Hal ini berarti bahwa media visual (tampilan warna 

atau gambar) dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual 

dapat pula menumbuhkan minat dan memberikan hubungan antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. 

Pengembangan penelitian ini adalah pengembangan LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS pada tema pemanasan global. pada penelitian pengembangan 

LKS IPA terpadu yang dibuat terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, 

isi dan penutup, yang masing-masing bagian sudah dijelaskan dalam sub hasil 
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pengembangan. LKS IPA terpadu yang sudah didesain selanjutnya divalidasi oleh 

pakar berdasarkan pada pedoman penilaian instrument kelayakan menurut BSNP 

yang sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan pengembangan LKS yang 

dilakukan. Proses validasi LKS terdiri dari dua kali tahapan yaitu penilaian tahap I 

dan penilaian tahap II. Validasi LKS IPA terpadu dilakukan melalui metode 

angket yang diberikan oleh pakar. Pakar yang digunakan dalam validasi ini adalah 

pakar materi untuk menilai kelayakan isi, pakar bahasa untuk menilai kelayakan 

kebahasan, dan pakar media untuk menilai kelayakan penyajian. Pada penelitian 

ini menggunakan 4 pakar, yaitu dua pakar materi, dan satu untuk masing-masing 

pakar bahasa dan media. 

 

 

a. Penilaian Tahap I 

Penilaian tahap I merupakan penilaian mengenai kelengkapan komponen 

yang terdapat dalam LKS IPA terpadu. Butir penilaian tahap I pada LKS IPA 

terpadu menggunakan standar BSNP yang telah dimodifikasi. Pada validasi tahap 

1 seluruh pakar memberikan respon positif yaitu dengan menjawab 

“Ya/Ada/Sesuai” pada semua butir penilaian yang diajukan. Hal tersebut LKS 

IPA terpadu yang telah dikembangkan dinyatakan lolos validasi tahap I, sehingga 

bisa dilanjutkan pada penilaian kelayakan LKS IPA terpadu pada tahap II secara 

lebih komperhensif dan mendalam. 

b. Penilaian Tahap II 

Hasil penilaian tahap II berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa LKS IPA 

terpadu berpendekatan SETS pada tema pemanasan global sudah memenuhi 

kriteria instrumen penilaian dari BSNP. Penilaian LKS IPA terpadu menggunakan 

instrumen penilaian dari BSNP yang meliputi tiga komponen penilaian yaitu: 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan kebahasaan. Adapun uraian 

dari ketiga komponen penilaian adalah sebagai berikut. 

a) Komponen Kelayakan Isi 

LKS yang dikembangkan adalah LKS IPA terpadu sehingga penjabaran isi 

dalam LKS disusun secara terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antara 
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bidang kajian IPA, keterpaduan yang diambil disini yaitu bidang kajian Biologi 

dan bidang kajian Kimia. Soal/pertanyaan pada LKS juga disusun secara terpadu, 

LKS juga memunculkan SETS, agar siswa dapat menggabungkan konsep-konsep 

yang dipelajari dan mampu mengaitkan konsep dengan masyarakat, lingkungan 

maupun teknologi, sehingga dapat meelatih menganalisis dan memecahkan 

masalah secara komprehensif. Tema pemanasan global relevan dengan isu yang 

sedang diperbincangkan juga menjadi isu internasional, hal ini 

mampumemberikan wawasan bagi siswa,pengambilan tema juga disesuikan 

dengan SK dan KD yang diambil, Tema tersebut merupakan tema yang 

membahas tentang konsep-konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

dapat menarik siswa untuk mempelajarinya. LKS juga dibuat dengan sebaik 

mungkin agar materi maupun kegiatan yang disampaikan jelas dan mudah 

dipahami siswa, serta mencantumkan SK, KD, dan indikator yang akan dipelajari 

siswa sehingga siswa mudah dalam proses pembelajaran. LKS juga dilengakapi 

dengan gambar yang relevan, info sains, bagan SETS, jelajah internet, yang 

disesuaikan dengan materi supaya pesan tersampaikan, sehingga LKS dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, kreatifitas siswa,  interaksi siswa, motivasi 

dan komunikasi/ keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan percobaan 

dan diskusi dalam LKS juga dapat mengembangkan kecakapan sosial dan 

vokasional siswa untuk berinteraksi/ bekerjasama dengan orang lain dan melatih 

kemapuan psikomotorik siswa. 

b) Komponen Kelayakan Kebahasaan 

Bahasa yang digunakan dalam LKS disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa, bersifat komunikatif, dialogis dan interaktif sehingga dapat 

memudahkan siswa untuk memahami informasi yang disampaikan. Bahasa dalam 

LKS disusun secara lugas dan  sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. LKS juga disusun dengan kalimat/ pola kalimat yang benar yaitu 

memuat minimal mengandung subyek dan predikat, sehingga mudah dipahami 

siswa dan tidak menimbulkan makna yang ganda, serta menuliskan istilah asing 

dengan benar. Penggunaan istilah dan simbol lambang yang kosisten juga 
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diperhatikan agar dapat menggambarkan konsep, prinsip, dan asas antar bagian 

bab/ sub bab dalam LKS. 

c) Komponen Kelayakan Penyajian 

Sistematika dalam penyajian LKS disusun runtut mulai dari pendahuluan, 

isi dan penutup. LKS yang dibuat menggunakan ilustrasi/ gambar yang tepat/ 

sesuai dengan materi sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami 

materi. Aspek pendukung penyajian materi seperti identitas teks, tabel, dan 

gambar sesuai dengan urutan penomoran dan disertai dengan sumber acuan, serta 

dibuat dengan jelas, LKS dibuat dengan sedemikian rupa agar menarik bagi siswa. 

Pada bagian awal modul juga terdapat penjelasan singkat sebelum masuk materi 

dengan media gambar komik untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. 

Penyajian umpan balik seperti soal/ uji kompetensi juga dilakukan untuk 

mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan dalam pembelajaran. 

Soal/ uji kompetensi yang dibuat disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan karena biar selaras dengan aspek-aspek yang diukur pada 

pendekatan pembejaran tersebut yaitu menggunakan pendekatan SETS, materi 

yang disajikan berupa materi terpadu dan dilengkapi dengan SETS yang disajikan 

dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga siswa membantu siswa menemukan 

konsep secara holistik dan mampu mempejari keterkaitan SETS, LKS juga 

disajikan dengan memberikan ruang cukup bagi siswa untuk menjawab maupun 

menyampaikan keterkaitan SETS. 

penyajian konsep juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan 

relevan sehingga mudah dipahami siswa untuk menganalisis dengan baik, 

sebelum memasuki kegiatan siswa, LKS juga disajikan apresepsi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari guna membangkitkan motivasi siswa di awal 

pembelajaran. Disajikan pula infi sains maupun jelajah internet guna merangsang 

keingintahuan siswa (curiosity) untuk menggali informasi lebih jauh, serta 

memberikan wawasan lebih luas kepada siswa. 

4.2.2 Uji kelayakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada tema 

pemanasan global 
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Pengembangan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dinilai berdasarkan 

pedoman penilaian kelayakan oleh BSNP, sehingga diperoleh LKS yang layak 

untuk diterapkan. LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dikatakan layak apabila 

memenuhi kriteria kelayakan penilaian tahap I dan penilaian tahap II. 

Hasil validasi oleh masing-masing pakar pada penilaian tahap I, LKS 

dikatakan lolos karena semua komponen memperoleh jawaban positif (ya). 

Sehingga, penilaian LKS bisa dilanjutkan ke Instrumen penilaian tahap II. 

Komponen yang dinilai pada instrumen penilaian tahap II meliputi komponen 

kelayakan isi, kebahasaan, dan penyajian. Pada penilaian tahap II mengacu pada 

indikator penilaian tahap II oleh BSNP. Akan tetapi indikator tersebut 

dimodifikasi atau dikembangkan sesuai dengan isi LKS IPA  terpadu 

berpendekatan SETS yang dikembangkan oleh peneliti. LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS dinilai oleh 4 pakar, yaitu pakar materi ada dua pakar untuk 

menilai kelayakan isi, satu pakar bahasa untuk menilai kebahasaan dan satu pakar 

media untuk menilai penyajian. 

Keseluruhan skor yang diberikan para pakar pada tiap komponen, 

kemudian diakumulasikan dan dirata-rata. Hasil untuk komponen kelayakan isi 

memperoleh rata-rata skor 3,6 dan 3,9 dengan kriteria layak. Hasil untuk 

komponen kebahasaan memperoleh rata-rata skor 3,7 dengan kriteria layak. 

Sedangkan hasil untuk komponen penyajian memperoleh rata-rata skor 3,2 

dengan kriteria layak.   

Berdasarkan pedoman penilaian kelayakan menurut BSNP LKS dikatakan 

layak apabila memiliki rata-rata skor untuk kelayakan isi ≥ 2,75 dan layak untuk 

kebahasaan dan penyajian dengan rata-rata skor ≥ 2,5. Hasil tersebut sudah sesuai 

dengan indikator kelayakan yang  ditetapkan BSNP, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa LKS yang dikembangkan dapat dikatakan layak.  

Hal ini juga dikarenakan sebelum proses penilaian yang dilakukan oleh 

pakar sudah dilakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing, adanya 

proses bimbingan dengan dosen pembimbing tersebut sudah mendapatkan saran-

saran yang baik untuk pengembangan LKS yang baik, sehingga saat penilaian 

kelayakan oleh pakar mendapatkan skor yang baik dan LKS dinyatakan layak. 
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Meskipun LKS sudah dinyatakan layak oleh pakar, tetapi masih ada beberapa 

aspek yang belum mendapatkan skor maksimal (mendapatkan skor 3 dari skor 

maksimal 4). Berdasarkan masing-masing pakar aspek yang masih belum 

maksimal dijelaskan sebagai berikut. 

Hasil penilaian dari dua pakar materi, diketahui bahwa untuk skor yang 

belum maksimal ada pada aspek nomor 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15. Aspek nomor 

dua tentang keterpaduan pertanyaan/ soal dalam LKS, hal ini dikarenakan di 

dalam LKS tidak semua pertanyaan/soal terlihat keterpaduannya. Peneliti hanya 

memberikan soal yang menunjukkan keterpaduan materi pada bagian-bagian 

tertentu saja, karena tidak semua indikator bisa dipadukan. Aspek nomor 3 

tentang kejelasan materi dan kesesuaian tingkat kemampuan siswa. Hal ini 

dikarenakan bahwa pada LKS yang dibuat oleh peneliti hanya bisa digunakan 

siswa yang pandai. Aspek nomor 5 tentang pemunculan SETS, sebenarnya aspek 

nomor 5 setiap LKS sudah terdapar bagan SETS hanya saja mungkin menurut 

pakar SETS tersebut kurang mendukung LKS.  

Aspek nomor 10 tentang kegiatan siswa yang memicu motivasi dan 

interaksi, hal ini dikarenakan tidak semua kekgiatan siswa berupa praktikum, 

tetapi ada juga yang berupa diskusi, namun dalam kenyataan dalam pembelajaran 

siswa kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi lebih responsif. Aspek 

nomor 11 tentang LKS yang menumbuhkan pemecahan masalah dan menemukan 

ide hal ini menurut pakar hanya memdapat 75 % siswa dapat memecahkan 

masalah karena mungkin untuk ukuran siswa SMP N 2 Kajen dirasa cukup sulit. 

Aspek nomor 12 tentang penyampaian gambar yang efektif, hal ini menurut pakar 

hanya sekit 75% gambar dapat menyampaikan pesan yang efektif. Pada aspek 

nomor 14 tentang pertanyaan yang melaltih SETS hanya, menurut pakar tidak 

semua materi dalam LKS melatih siswa berpikir SETS. Pada aspek nomor 15 

tentang penyajian isu, hal ini karena hanya mendapatkan 75% saja isu yang 

relevan. Aspek selain nomor 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15 memperoleh skor tertinggi 

4. Skor ini menunjukkan nilai sangat setuju dari pakar materi terhadap penilaian 

aspek tersebut berdasarkan tabel 4.2. Kesuluruhan komponen kelayakan isi yang 

dinilai oleh pakar materi menunjukkan hasil yang baik. Sehingga dapat diambil 
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kesimpulan bahwa komponen kelayakan isi LKS IPA terpadu berpendekatan 

SETS pada tema pemanasan global dikatakan layak menurut pakar materi. 

Hasil penilaian dari pakar media skor maksimal hanya diperoleh pada aspek 

ke-8 dan ke-9 untuk aspek yang lain hanya mendapatkan skor 3 dari skor 

maksimal 4, hal ini dikarenakan hanya mendapatkan kategori cukup pada tiap 

aspek dan perlu adanya sedikit perbaikan dari saran-saran yang diberikan oleh 

pakar media. 

Skor yang belum maksimal ada pada aspek nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 

12. Aspek nomor 1 tentang desain (konsistensi sistematika tiap bab, kelengkapan 

penyajian, dan daya tarik), aspek tersebut belum maksimal dikarenakan untuk 

sistematika tiap LKS sudah konsisten hanya saja dalam kegiatan siswa ada yang 

berupa praktikum dan ada yang berupa diskusi, ini menyebabkan kurang 

konsisten, namun tidak semua materi bisa dipraktikumkan semua. Aspek nomor 2 

tentang kesesuaian penggunaan gambar dengan materi, hal ini dikarenakan 

gambar cukup berhubungan dengan materi hanya saja ada beberapa gamabar yang 

kurang berperan menyampaikan isi dengan materi. Aspek nomor 3 tentang 

kejelasan gambar dengan tulisan, menurut pakar gambar yang dipakai kurang 

jelas dan perlu diganti yang lain. Aspek nomor 4 tentang ketepatan penulisan, 

penomoran, dan penamaan gambar, tabel dan daftar pustaka, menurut pakar dalam 

penulisan ada beberapa yang kurang tepat dan perlu diteliti kembali. 

Aspek nomor 5 tentang pertnyaan membanut siswa membuat kesimpulan 

dari konsep sains dengan SETS, menurut pakar beberapa pertnyaan belum 

mengarah kearah yang diharapkan, sehingga perlu diubah kea rah inkuiri. Aspek 

nomor 6 tentang materi sudah jelas dan sesuai dengan kemampuan siswa, menurut 

pakar pertanyaan yang ada hanya mampu direspon oleh siswa yang pandai. Aspek 

nomor 7 tentang LKS menekankan proses menemukan konsep holistic dan 

membantu mengaitkan SETS, menurut pakar konsep yang disajikan kurang 

holistic sehingga siswa juga sulit mengaitkan SETS.aspek nomor 10 tentang LKS 

menyediakan ruang yang cukup untuk siswa mengerjakan, menurut pakar ruang 

yang disediakan kurang memadai dan perlu diperbaiki kembali. Aspek nomor 11 

tentang kesesuaian pembangkit motivasi dengan konsep, menurut pakar motivasi 
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yang disajikan kurang sesuai dengan materi dan perlu diperbaiki kembali. Aspek 

nomor 12 tentang  pertanyaan yang ada memberikan petunjuk untuk menemukan 

konsep secara mandiri, menurut pakar pertnyaan cukup memberikan petunjuk 

tetapi kurang bisa menemukan konsep secara mandiri, masih haris ada bimbingan 

guru. 

Hasil dari tabel 4.2 menunjukkan kesuluruhan komponen kelayakan 

penyajian yang dinilai oleh pakar media menunjukkan hasil yang baik, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa komponen kelayakan penyajian LKS IPA 

terpadu berpendekatan SETS pada tema pemanasan global dikatakan layak 

menurut pakar media. 

Hasil penilaian oleh pakar bahasa, skor yang belum maksimal ( 

mendapatkan skor 3 dari skor maksimal 4) hanya pada aspek nomor 4 dan 5 saja.  

Pada aspek nomor empat tentang LKS menggunakan struktur kalimat yang jelas, 

hal ini dikarenakan bahwa menurut pakar pada beberapa kalimat struktur kalimat 

kurang jeals dan perlu diperbaiki. Pada aspek nomor lima tentang ketepatan 

penulisan nama ilmiah/ asing, hal ini karena masih ditemukan penulisan nama 

asing yang kurang tepat, sehingga pakar menyarankan peneliti untuk memeriksa 

kembali tiap kata yang ada dalam LKS. 

Hasil dari tabel 4.2 menunjukkan kesuluruhan komponen kelayakan 

kebahasaan yang dinilai oleh pakar bahasa menunjukkan hasil rata-rata skor yang 

baik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa komponen kelayakan kebahasaan 

LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada tema pemanasan global dikatakan 

layak menurut pakar bahasa. 

Hasil penilaian dari semua pakar, LKS IPA terpadu berpendekatan SETS 

pada tema pemanasan global yang telah dinilai menggunakan instrumen 

kelayakan BSNP yang sudah dimodifikasi dinilai sudah representatif untuk 

diterapkan pada siswa. Hal ini karena LKS yang dikembangkan sudah layak 

dalam aspek komponen isi, bahasa, dan penyajian. 

4.2.3 Tanggapan Guru Terhadap LKS IPA Terpadu 

Tanggapan guru IPA pada uji coba skala kecil maupun uji skala besar 

terhadap LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada tema pemanasan global, 



60 
 

 

 

berdasarkan tabel 4.5 diketahui penggunaan LKS ditanggapi sangat baik oleh guru 

IPA SMP N 2 Kajen. Hal ini dikarenakan selain sudah mengalami proses 

bimbingan juga sudah melalui penilaian pakar, dan tahap revisi dari saran-saran 

yang diberikan pakar, sehingga saat penilaian angket kepada guru, guru 

memberikan penilaian yang sangat baik, dalam hal ini menunjukkan bahwa guru 

IPA SMP N 2 Kajen merespon LKS IPA terpadu berpendekatan SETS dengan 

baik. 

Menurut tanggapan guru, LKS yang dikembangkan secara keseluruhan 

sangat menarik, baik dari segi isi maupun tampilan, apalagi LKS yang 

dikembangkan itu berupa LKS IPA terpadu yang sebelumnya belum pernah ada. 

Susunan yang digunakan dalam LKS juga sudah sesuai karena SK, KD dan tujuan 

pembelajaran dicantumkan dengan jelas. Selain itu didalam LKS juga terdapat 

petunjuk penggunaan LKS bagi guru maupun siswa. Pada LKS juga diberi kata 

pengantar yang menunjukkan bahwa LKS tersebut mengembangakan LKS IPA 

yang bersifat terpadu dan SETS. 

Penggunaan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS tersebut menurut 

tanggapan dari guru dapat membantu dalam pembelajaran, karena dapat 

menambah wawasan siswa tentang IPA terpadu dan keterkaitan SETS, dan supaya 

memberikan motivasi belajar siswa saat kegiatan pembelajaran. Selain itu dengan 

adanya kegiatan praktikum dan diskusi siswa akan lebih bisa bekerjasama dengan 

temannya, sehingga siswa akan lebih aktif saat pembelajaran. 

Istilah yang ada dalam LKS juga mudah dipahami karena menggunakan 

istilah baku dan sesuai dengan perkembangan siswa, serta bahasa yang digunakan 

juga cukup sederhana sehingga LKS bisa dipelajari oleh siswa. Pada LKS juga 

terdapat uji kompetensi yang berisi analisis artikel atau berita yang menurut guru 

juga dapat menumbuhkan kemampuan analisis siswa. Selain memberikan 

tanggapan guru juga memberikan saran untuk peneliti yaitu lebih banyak lagi 

kegiatan praktikum dan eksplor siswa supaya siswa lebih memahami konsep IPA 

terpadu, karena dengan adanya kegiatan praktikum maupun diskusi siswa lebih 

mudah memahami dan mengingat. Menurut Sudibyo (2005), hal-hal yang 

membuat IPA terpadu menjadi menyenangkan antara lain banyak kegiatan 
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praktik, siswa mendapat kesempatan kerja kelompok, diberi kesempatan 

mengeluarkan pendapat/bertanya/diskusi, memperoleh hal-hal baru dalam belajar 

sehingga siswa semakin mengerti kaitan IPA dengan kehidupan sehari-hari dan 

merasa IPA semakin mudah dipahami. 

Hal tersebut diharapkan hasil belajar siswa lebih bagus. Selain itu guru juga 

menyarankan peneliti untuk bisa mengembangkan LKS pada materi IPA terpadu 

lain agar bisa banyak memberikan wawasan yang luas bagi siswa supaya siswa 

lebih memahami tentang materi IPA terpadu dan menumbuhkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. Dengan demikian secara keseluruhan LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS pada tema pemanasan global sangat baik.  

 

4.2.4 Tanggapan Siswa Terhadap LKS IPA Terpadu berpendekatan SETS 

pada tema pemanasan global 

Tanggapan siswa pada uji coba skala kecil maupun skala besar terhadap 

LKS IPA terpadu berpendekatan SETS berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa 

siswa merespon dengan sangat baik terhadap LKS yang dikembangkan, dengan 

perolehan skor masing-masing tiap tahapan yaitu 97%,  dan 97,86%. Hal ini 

dikearenakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS sudah mengalami berbagai 

tahapan bimbingan, penilaian pakar, dan hasil revisi, sehingga sisa memberikan 

respon yang sangat baik. 

Menurut siswa pembelajaran menggunakan LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS merupakan hal baru dan menarik serta menambah sumber 

belajar lain. Selain itu LKS juga menambah wawasan siswa tentang materi IPA 

terpadu serta memberikan wawasan bagaimana belajar SETS. LKS ini juga 

dilengkapi dengan gambar-gambar yang biasa ditemui siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. LKS juga menampilkan fakta tentang materi yang sedang dipelajari 

dari berita maupun artikel yang disajikan, ataupun dari info pendukung yang 

disajikan yang dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan siswa. 

Seluruh tampilan tersebut membuat kelas menjadi aktif dan lebih banyak siswa 

yang sering berpendapat atau lebih responsif. Siswa berpendapat bahwa lebih 

senang dengan LKS SETS ini, siswa juga berpendapat bahwa lebih mudah 
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memahami materi IPA, selain itu juga dari siswa meminta agar untuk materi IPA 

agar sering diberikan LKS SETS dan lebih sering kegiatan praktikum agar lebih 

menyenangkan dalam pembelajaran. Hasil penelitian Rahayu (2012) 

menunjukkan bahwa Kegiatan ilmiah dapat membantu siswa untuk memahami 

materi IPA yang diberikan oleh guru, dan mereka dapat mendapatkan pemahaman 

yang menyeluruh. 

Secara keseluruhan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada tema 

pemanasan global ditanggapi dengan sangat baik oleh siswa. Hal tersebut senada 

dengan penilaian guru yang menganggap bahwa LKS IPA terpadu berpendekatan 

SETS pada tema pemanasan global sangat baik untuk diterapkan dan 

dikembangkan dalam pembelajaran IPA terpadu. 

4.2.5 Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan hasil belajar diukur dari pre-test dan post-test. Pre-test 

digunakan untuk mengukur kemampuan awal siswa secara individu, sedangkan 

post-test digunakan untuk mengukur kemampuan belajar siswa pada tema 

pemanasan global setelah penggunaan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS 

tersebut. 

Hasil belajar siswa diperoleh dari nilai pre-test dan post-test juga dipeoleh 

dari nilai tugas-tugas kelompok. Nilai tugas tersebut dirata-rata kemudian 

digabungkan dengan nilai evaluasi akhir (post-test) sehingga dapat diperoleh nilai 

akhir siswa. Siswa dapat dikatakan tuntas belajar jika nilai akhir tiap siswa 

mencapai KKM. Berdasarkan ketetapan SMP N 2 Kajen untuk ketuntasan siswa 

yang mencapai KKM yaitu ≥ 68 dan ketuntasan klasikal ≥ 85%. Berdasarkan 

tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

setelah menggunakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS. Secara keseluruhan 

siswa kelas VII C telah mencapai ketuntasan klasikal karena hasil yang diperoleh 

sudah melebihi ≥ 85. 

Hasil belajar siswa berupa pre-test dan post-test untuk dilihat peningkatan 

hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS 

dengan menggunakan analisis gain ternormalisasi. Hasil dari tabel 4.9 

menunjukkan bahwa nilai pre-test dan pos-test dari kelas VII C menunjukkan 
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kategori sedang. Hal ini dikarenakan masih ada kekurangan sehingga hasil N-gain 

hanya sampai pada kategori sedang. 

Selain menggunakan gain ternormalisasi penelitian ini juga menggunakan 

uji-t (setelah data diketahui normal dan homogen) untuk mengetahui signifikan 

dari peningkatan hasil belajar siswa pada penggunaan LKS IPA terpadu 

berpendekatan SETS. Hasil dari tabel 4.9 menunjukkan hasil uji t untuk kelas 

VIIC diperoleh peningkatan secara signifikan, karena thitung yang diperoleh lebih 

besar dari pada ttabel. 

Berdasarkan hasil belajar siswa, gain ternormalisasi, dan juga uji-t 

didapatkan hasil tersebut mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga LKS 

IPA terpadu berpendekatan SETS dapat dikatan layak digunakan dalam 

pembelajaran  dan juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut 

dikarenakan LKS IPA terpadu berpendekatan SETS pada tema pemanasan global 

dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak merasakan tekanan 

dalam pembelajaran, siswa juga dapat bekerjasama dalam kelompok untuk 

memecahkan masalah, serta mendapatkan wawasan baru dari LKS SETS tersebut, 

sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Yildirim & Kurt (2011), lembar kerja siswa 

dapat mempengaruhi faktor keseimbangan pada prestasi siswa. Hasil penelitian  

serupa dari Ajeng (2013) menunjukkan juga bahwa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan SETS dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik kelas VII A SMP Negeri 3 Karanganyar 

pada materi asam, basa, dan garam. Pada kondisi awal siklus I minat belajar 

peserta didik kategori tinggi adalah 40,63% menjadi 78,13% pada akhir siklus II.  

Penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan SETS dapat meningkatkan 

rasa ingin tahu peserta didik kategori tinggi dari 53,13% menjadi 71,88% kelas 

VII A SMP Negeri 3 Karanganyar pada materi yang sama. Melalui pembelajaran 

menggunakan pendekatan SETS prestasi belajar peserta didik kelas VII A SMP 

Negeri 3 Karanganyar pada materi yang sama juga meningkat. Dari kondisi awal 

siklus I, ketuntasan belajar aspek kognitif peserta didik sebesar 46,88% dan 

kondisi akhir siklus II menjadi 81,25% 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. LKS IPA Terpadu berpendekatan SETS dengan tema pemanasan global layak 

digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa SMP. 

2. Penggunaan LKS IPA Terpadu berpendekatan SETS dengan tema pemanasan 

global dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu : 

1. LKS IPA terpadu yang dikembangkan pada penelitian ini disarankan untuk 

digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu di SMP/ MTs dengan kemampuan 

siswa sedang dan perlu ditekankan lagi untuk SETS di dalam LKS yang 

dikembangkan. 

2. Variasi isu/ berita maupun kegiatan praktikum yang dikembangkan dalam LKS 

dibuat lebih inovatif, mudah dilakukan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, 

dan lebih menarik lagi bagi siswa. 

3. Penelitian lebih lanjut diharapkan pengembangkan LKS berpendekatan SETS 

agar lebih baik, karena pembelajaran yang menekankan SETS butuh waktu 

kebih banyak daripada pendekatan yang lain, sehingga perlu persiapan awal 

dan pengelolaan waktu yang matang agar pemebelajaran lebih efektif dan hasil 

belajar lebih optimal 
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PEDOMAN WAWANCARA IDENTIFIKASI MASALAH 

 

No Pertanyaan 

1 Pembelajaran IPA yang diterapkan di sekolah apa sudah bersifat terpadu? 

 Jawaban : pembelajaran IPA yang selama ini diterapkan sekolah belum 

terpadu. 

2 Bahan ajar IPA apa yang digunakan saat kegiatan belajar mengajar? 

 Jawaban : Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran biasanya 

berupa Buku Paket IPA dan LKS 

3 Apakah buku atau LKS IPA yang digunakan sudah bersifat terpadu? 

 Jawaban : Buku atau LKS IPA yang digunakan selama ini belum terpadu 

4 Metode apakah yang sering digunakan dalam pembelajaran di SMP N 2 

Kajen? 

 Jawaban : sebagian besar masih menggunakan metode ceramah 

5 Berapakah nilai KKM IPA yang dianjurkan di SMP N 2 Kajen? 

 Jawaban : KKM mata pelajaran IPA di SMP N 2 Kajen adalah 68 

6 Bagaimanakah hasil belajar siswa selama pembelajaran? 

 Jawaban : masih ada beberapa siswa yang belum tuntas belajar, dan 

terkadang masih perlu remedial untuk mencapai hasil belajar yang baik 

7 Apakah di SMP N 2 Kajen guru-guru IPA sudah pernah melakukan 

penyusunan LKS atau perangkat pembelajaran lain secara terpadu? 

 Jawaban : guru-guru belum pernah melakukan penyusunan perangkat 

terpadu 

8 Apakah siswa sering diajak kegiatan praktikum? 

 Jawaban : untuk kegiatan praktikum jarang dilakukan, mengingat materi 

yang cukup banyak jadi harus mengejar materi agar bisa selesai 

Lampiran 1 
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9 Apakah LKS yang selama ini ada di sekolah sudah bisa melatih 

kemandirian dan keaktifan siswa? 

 Jawaban : LKS yang selama ini digunakan sudah kurang bisa melatih 

kemandirian siswa dan kurang bisa mengaktifkan siswa karena soal dalam 

LKS cenderung terlalu banyak, materi yang disajikan pun cukup banyak, 

sehingga siswa justru kadang malas untuk membacanya 

10 Bagaimana bentuk LKS yang digunakan di sekolah? 

 Jawaban : LKS yang digunakan di sekolah hanya menggunakan LKS dari 

MGMP berisi materi-materi yang cukup banyak dan berisi soal-soal, dan 

tampilan masih berwarna hitam putih 
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Pakar media 

Lampirann 5 
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REKAPITULASI PENILAIAN TAHAP I 

 

No Validator Keahlian Jumlah Skor 

1 Pakar 1 Materi 10 

2 Pakar 2 Materi 10 

3 Pakar 3 Bahasa 10 

4 Pakar 4 Penyajian 10 

Jumlah skor total 40 

Rata-rata  10 

Skor maksimal 10 

Persentase 100% 

Kriteria Layak 

 

Keterangan: 

Validator I : p 

Validator II : Tri Puji Astuti, M.Pd 

Vaidator III : Sri Suparyati, S.Pd 

Vaidator IV : Arif Widiyatmoko, M.Pd 

 

Kriteria: 

LKS IPA terpadu dinyatakan lolos penilaian Tahap I apabila semua butir dalam 

instrumen penilaian mendapat nilai atau respon positif (Ya/Ada). Jika terdapat 

butir yang dijawab negatif, maka LKS IPA terpadu dinyatakan tidak lolos. LKS 

yang telah lolos seleksi Tahap I dinilai kembali pada penilaian Tahap II. 
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REKAPITULASI PENILAIAN TAHAP II AHLI MATERI 

 

No Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 

1 Tema yang diambil memiliki keterpaduan tema 

dengan bidang biologi dan kimia 

   √ 

2 Pertanyaan/soal memiliki keterpaduan antara biologi 

dan kimia 

  √  

3 Materi sudah jelas dan sesuai dengan kemampuan 

siswa 

  √  

4 Tujuan pembelajaran selaras dengan indikator    √ 

5 LKS memunculkan keterkaitan SETS   √  

6 LKS dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kreatif, 

dan menumbuhkan kemampuan analisis pada siswa 

   √ 

7 Konsep berhubungan dengan kehidupan sehari-hari    √ 

8 Terdapat info sains untuk membantu membuat 

konsep bedasarkan kegiatan 

   √ 

9 LKS menyediakan ruang yang cukup dalam memberi 

keluasan pada siswa untuk menulis maupun 

menjelaskan hal-hal yang siswa ingin sampaikan 

terhadap keterkaitan SETS 

   √ 

10 Kegiatan dalam LKS memotivasi siswa untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerjasama dengan 

orang lain 

  √  

11 LKS menumbuhkan siswa memecahkan masalah dan 

menemukan ide 

   √ 

12 Gambar yang ada di LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan secara efektif pada siswa 

  √  

13 LKS menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep-konsep secara holistik sehingga membantu 

siswa untuk memahami konsep dengan mengaitkan 

unsur-unsur SETS 

   √ 

14 Pertanyaan yang ada melatih siswa untuk 

mengerjakan evaluasi tentang SETS dan menemukan 

konsep secara mandiri 

  √  

15 LKS menyajikan contoh, isu atau peristiwa yang 

relevan dari lingkungan sekitar, lokal, maupun 

nasional 

  √  

16 Tema yang diambil sesuai dengan yang diamanatkan 

pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

   √ 

Jumlah skor 57 

Rerata 3,6 

Kriteria kelayakan Layak 
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REKAPITULASI PENILAIAN TAHAP II AHLI MATERI 

No Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 

1 Tema yang diambil memiliki keterpaduan tema dengan 

bidang biologi dan kimia 

   √ 

2 Pertanyaan/soal memiliki keterpaduan antara biologi 

dan kimia 

   √ 

3 Materi sudah jelas dan sesuai dengan kemampuan 

siswa 

  √  

4 Tujuan pembelajaran selaras dengan indikator    √ 

5 LKS memunculkan keterkaitan SETS    √ 

6 LKS dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kreatif, dan 

menumbuhkan kemampuan analisis pada siswa 

   √ 

7 Konsep berhubungan dengan kehidupan sehari-hari    √ 

8 Terdapat info sains untuk membantu membuat konsep 

bedasarkan kegiatan 

   √ 

9 LKS menyediakan ruang yang cukup dalam memberi 

keluasan pada siswa untuk menulis maupun 

menjelaskan hal-hal yang siswa ingin sampaikan 

terhadap keterkaitan SETS 

   √ 

10 Kegiatan dalam LKS memotivasi siswa untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerjasama dengan 

orang lain 

   √ 

11 LKS menumbuhkan siswa memecahkan masalah dan 

menemukan ide 

  √  

12 Gambar yang ada di LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan secara efektif pada siswa 

   √ 

13 LKS menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep-konsep secara holistik sehingga membantu 

siswa untuk memahami konsep dengan mengaitkan 

unsur-unsur SETS 

   √ 

14 Pertanyaan yang ada melatih siswa untuk mengerjakan 

evaluasi tentang SETS dan menemukan konsep secara 

mandiri 

   √ 

15 LKS menyajikan contoh, isu atau peristiwa yang 

relevan dari lingkungan sekitar, lokal, maupun 

nasional 

   √ 

16 Tema yang diambil sesuai dengan yang diamanatkan 

pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

   √ 

Jumlah skor 62 

Rerata 3,9 

Kriteria Kelayakan Layak 
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REKAPITULASI PENILAIAN TAHAP II AHLI BAHASA 

 

No Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 

1 Bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Indonesia baku 

 

   √ 

2 Bahasa yang digunakan komunikatif dan 

interaktif 

   √ 

3 LKS menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa 

 

   √ 

4 LKS menggunakan struktur kalimat yang 

jelas 

  √  

5 Ketepatan penulisan nama ilmiah/asing   √  

6 Konsistensi penggunaan istilah    √ 

7 Pesan yang disampaikan mudah dipahami 

siswa 

   √ 

Jumlah skor 26 

Rerata 3,7 

Kriteria Kelayakan Layak 
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REKAPITULASI PENILAIAN TAHAP II AHLI PENYAJIAN 

No Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 4 

1 Desain (konsistensi sistematika tiap bab, 

kelengkapan penyajian, dan daya tarik) LKS 

menarik. 
 

  √  

2 Kesesuaian penggunaan gambar dengan 

materi/konsep pada LKS 

  √  

3 Kejelasan tulisan dan gambar   √  

4 Ketepatan penulisan, penomoran dan 

penamaan pada gambar, tabel, daftar pustaka 
  √  

5 Pertanyaan membantu siswa membuat 

kesimpulan tentang konsep sains yang 

dipelajari, dengan keterkaitan unsur-unsur 

SETS 

  √  

6 Materi sudah jelas dan sesuai dengan 

kemampuan siswa 

  √  

7 LKS menekankan pada proses untuk 

menemukan konsep-konsep secara holistik 

sehingga membantu siswa untuk memahami 

konsep dengan mengaitkan unsur-unsur SETS 

  √  

8 Penyajian konsep berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari 

   √ 

9 Terdapat info sains untuk membantu 

membuat konsep bedasarkan kegiatan 

   √ 

10 LKS menyediakan ruang yang cukup untuk 

memberi peluang pada siswa untuk menulis 

maupun mengerjakan  hal-hal yang siswa 

ingin sampaikan tentang keterkaitan SETS 

 

  √  

11 Kesesuaian pembangkit motivasi belajar pada 

awal bab yang ada di LKS dengan konsep 

yang akan dipelajari sehingga mampu 

memotivasi belajar siswa 

  √  

12 Pertanyaan yang ada memberikan petunjuk 

untuk menemukan konsep secara mandiri 

melalui analisis kasus 

  √  

Jumlah skor 38 

Rerata 3,2 

Kriteria Kelayakan Layak 
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Komponen LKS IPA terpadu  ini dinyatakan: 

1. Layak digunakan tanpa revisi, jika rerata skor penilaian isi ≥ 2,75 dan 

komponen kebahasaan dan penyajian ≥ 2,5 

2. Layak digunakan dengan revisi, jika rerata skor penilaian isi < 2,75 dan 

komponen kebahasaan dan penyajian < 2,5 

3. Tidak layak, jika rerata skor penilaian adalah 1 
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ANGKET RESPON GURU PADA UJI COBA SKALA KECIL 

LKS IPA TERPADU BERPENDEKATAN SETS  
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN GURU SKALA KECIL 

 

No Item Presentase Kriteria 

1 Tujuan pembelajaran dalam LKS sudah dirumuskan 

secara jelas 

100 % 100 % 

2 Materi sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 100 % 100 % 

3 Materi yang terdapat dalam LKS sudah terdapat 

konsep keterpaduan IPA antara Biologi dan Kimia 

100 % 100 % 

4 Penggunaan istilah dan gambar dalam LKS sudah 

jelas 

50 % 100 % 

5 Penyajian LKS tersusun secara sistematis  100 % 100 % 

6 Bagan SETS mudah dipahami 100 % 100 % 

7 LKS terpadu ini memberi manfaat bagi guru dan 

siswa dalam mempelajari SETS dan IPA terpadu 

100 % 100 % 

8 LKS dapat dipelajari secara mandiri dan kelompok 

oleh siswa 

50 % 100 % 

9 Kegiatan dalam LKS memotivasi siswa untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerjasama dengan 

orang lain 

100 % 100 % 

10 Penampilan LKS secara keseluruhan menarik 100 % 100 % 

11 Pertanyaan yang ada dalam LKS menumbuhkan 

siswa berpikir holistik dan menumbuhkan 

kemampuan analisis 

100 % 100 % 

12 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 100 % 100 % 

13 Penggunaan gambar dalam LKS sudah relevan 

dengan konsep yang dipelajari 

100 % 100 % 

14 LKS dapat melatih siswa memadukan Konsep IPA 

terpadu dengan mengaitkan SETS 

100 % 100 % 

15 LKS membantu siswa mempelajari kejadian dalam 

kehidupan sehari-hari 

100 % 100 % 

16 LKS IPA terpadu SETS menumbuhkan siswa untuk 

berlatih memecahkan masalah dan menemukan ide 

100 % 100 % 

17 LKS memunculkan keterkaitan SETS dengan jelas 100 % 100 % 

18 LKS menambah wawasan tentang keterpaduan IPA 

dengan keterkaitan SETS 

100 % 100 % 

19 LKS SETS membantu siswa mengerjakan 

evaluasi/pertanyaan dengan mengaitkan SETS 

100 % 100 % 

20 LKS menyediakan ruang yang cukup untuk memberi 

peluang pada siswa untuk menulis maupun 

menjelaskan hal-hal yang siswa ingin sampaikan 

dengan keterkaitan SETS 

100 % 100 % 

Rata-rata skor 95 % 
Sangat 

baik 
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ANGKET RESPON GURU PADA UJI COBA SKALA BESAR 

LKS IPA TERPADU BERPENDEKATAN SETS  
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN GURU SKALA BESAR 

 

No Item Perhitungan Kriteria 

1 Tujuan pembelajaran dalam LKS sudah dirumuskan 

secara jelas 

100 % 100 % 

2 Materi sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 100 % 100 % 

3 Materi yang terdapat dalam LKS sudah terdapat 

konsep keterpaduan IPA antara Biologi dan Kimia 

100 % 100 % 

4 Penggunaan istilah dan gambar dalam LKS sudah 

jelas 

50 % 100 % 

5 Penyajian LKS tersusun secara sistematis  100 % 100 % 

6 Bagan SETS mudah dipahami 100 % 100 % 

7 LKS terpadu ini memberi manfaat bagi guru dan 

siswa dalam mempelajari SETS dan IPA terpadu 

100 % 100 % 

8 LKS dapat dipelajari secara mandiri dan kelompok 

oleh siswa 

100 % 100 % 

9 Kegiatan dalam LKS memotivasi siswa untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerjasama 

dengan orang lain 

100 % 100 % 

10 Penampilan LKS secara keseluruhan menarik 100 % 100 % 

11 Pertanyaan yang ada dalam LKS menumbuhkan 

siswa berpikir holistik dan menumbuhkan 

kemampuan analisis 

100 % 100 % 

12 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 100 % 100 % 

13 Penggunaan gambar dalam LKS sudah relevan 

dengan konsep yang dipelajari 

100 % 100 % 

14 LKS dapat melatih siswa memadukan Konsep IPA 

terpadu dengan mengaitkan SETS 

100 % 100 % 

15 LKS membantu siswa mempelajari kejadian dalam 

kehidupan sehari-hari 

100 % 100 % 

16 LKS IPA terpadu SETS menumbuhkan siswa untuk 

berlatih memecahkan masalah dan menemukan ide 

100 % 100 % 

17 LKS memunculkan keterkaitan SETS dengan jelas 100 % 100 % 

18 LKS menambah wawasan tentang keterpaduan IPA 

dengan keterkaitan SETS 

100 % 100 % 

19 LKS SETS membantu siswa mengerjakan 

evaluasi/pertanyaan dengan mengaitkan SETS 

100 % 100 % 

20 LKS menyediakan ruang yang cukup untuk 

memberi peluang pada siswa untuk menulis maupun 

menjelaskan hal-hal yang siswa ingin sampaikan 

dengan keterkaitan SETS 

100 % 100 % 

Rata-rata skor 97,5 % 
Sangat 

baik 
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ANGKET RESPON SISWA PADA UJI COBA SKALA KECIL 

LKS IPA TERPADU BERPENDEKATAN SETS  
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA SKALA KECIL 

NO ITEM P 

1 Materi di dalam LKS mudah dipahami  100 % 

2 Tujuan belajar yang tertera dalam LKS jelas mudah dipahami 100 % 

3 Kegiatan dalam LKS jelas dan mudah dipahami 100 % 

4 Bagan SETS mudah dipahami 100 % 

5 Kegiatan dalam LKS memotivasi siswa untuk berkomunikasi, 

berinteraksi, dan bekerjasama dengan orang lain 

100 % 

6 Petunjuk belajar yang ada di dalam LKS mudah dimengerti 100 % 

7 Kalimat yang digunakan dalam LKS jelas untuk dipahami 100 % 

8 Tampilan LKS mengundang minat belajar 100 % 

9 LKS ini dapat membantu siswa mempelajari IPA dan SETS 100 % 

10 Terdapat info sains untuk merangsang siswa memperoleh informasi dari 

berbagai sumber 

100 % 

11 LKS menyediakan ruang yang cukup untuk menulis maupun menjelaskan 

hal-hal yang siswa ingin sampaikan dengan keterkaitan SETS 

100 % 

12 Penggunaan istilah sederhana, jelas dan mudah dipahami 90 % 

13 Gambar di LKS memudahkan pemahaman materi 100 % 

14 LKS membantu siswa mempelajari kejadian dalam kehidupan sehari-hari 100 % 

15 LKS membantu siswa mengerjakan evaluasi/pertanyaan keterkaitan SETS 100 % 

16 Keseluruhan LKS SETS ini menarik dan lebih menyenangkan 100 % 

17 LKS menambah wawasan tentang keterpaduan IPA dengan keterkaitan 

SETS 

100 % 

18 Pertanyaan di dalam LKS mudah dipahami 80 % 

19 LKS membantu memecahkan masalah di lingkungan dan membantu 

menemukan ide 

70 % 

20 LKS SETS ini kamu dapat membantu dalam pembelajaran 100 % 

 RATA-RATA 97 % 

 KRITERIA Sangat baik 
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ANGKET RESPON SISWA PADA UJI COBA SKALA BESAR 

LKS IPA TERPADU BERPENDEKATAN SETS 
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN UJI COBA SKALA BESAR 

  

NO ITEM P 

1 Materi di dalam LKS mudah dipahami 100 % 

2 Tujuan belajar yang tertera dalam LKS jelas mudah dipahami 94,29 % 

3 Kegiatan dalam LKS jelas dan mudah dipahami 100 % 

4 Bagan SETS mudah dipahami 91,43 % 

5 Kegiatan dalam LKS memotivasi siswa untuk berkomunikasi, 

berinteraksi, dan bekerjasama dengan orang lain 

94,29 % 

6 Petunjuk belajar yang ada di dalam LKS mudah dimengerti 94,29 % 

7 Kalimat yang digunakan dalam LKS jelas untuk dipahami 97,14 % 

8 Tampilan LKS mengundang minat belajar 94,29 % 

9 LKS ini dapat membantu siswa mempelajari IPA dan SETS 97,14 % 

10 Terdapat info sains untuk merangsang siswa memperoleh informasi dari 

berbagai sumber 

97,14 % 

11 LKS menyediakan ruang yang cukup untuk menulis maupun menjelaskan 

hal-hal yang siswa ingin sampaikan dengan keterkaitan SETS 

100 % 

12 Penggunaan istilah sederhana, jelas dan mudah dipahami 100 % 

13 Gambar di LKS memudahkan pemahaman materi 100 % 

14 LKS membantu siswa mempelajari kejadian dalam kehidupan sehari-hari 100 % 

15 LKS membantu siswa mengerjakan evaluasi/pertanyaan keterkaitan 

SETS 

100 % 

16 Keseluruhan LKS SETS ini menarik dan lebih menyenangkan 100 % 

17 LKS menambah wawasan tentang keterpaduan IPA dengan keterkaitan 

SETS 

100 % 

18 Pertanyaan di dalam LKS mudah dipahami 97,14 % 

19 LKS membantu memecahkan masalah di lingkungan dan membantu 

menemukan ide 

100 % 

20 LKS SETS ini kamu dapat membantu dalam pembelajaran 100 % 

 RATA-RATA 97,86 % 

 KRITERIA Sangat baik 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII A 

 

KELAS VIII A SMP N 2 KAJEN 

NO NAMA KODE 

1 EKA NOVIYANTI A-01 

2 EKA TRI WAHYU NINGSIH A-02 

3 FASMA REYAN FAUZI A-03 

4 FIRDA WARDATUN NAJWA A-04 

5 HUSNI NURLATIFAH A-05 

6 ILMA FITRI AMALIA A-06 

7 KARISMA A-07 

8 KHOIRON IBAD A-08 

9 KRISNA WIDIYASIH A-09 

10 KUKUH PRATIWI A-10 

11 LAILA MUNAWAROH A-11 

12 LIDIA NUR RAHMAWATI A-12 

13 LISTY ALAWIYAH A-13 

14 TITA LISTIANA A-14 

15 M. NAUFAL ABDILA A-15 

16 MUHAMMAD DIYUNO A-16 

17 MUHAMMAD SAFIK ASRAFF A-17 

18 NOFIA A-18 

19 NUNUNG FELA ANGGIATI A-19 

20 NURUL MUFIDA A-20 

21 PRIWITA SUKMANINGSIH A-21 

22 PRIYO BUDI UTOMO A-22 

23 RINDAN TRI RAHAYU A-23 

24 RIZA SETIANI A-24 

25 REHATUN ANDAWIYAH A-25 

26 ROCHAENI A-26 

27 SALAIAH A-27 

28 SETYA MEGA NURASIH A-28 

29 SEKAR LARAS DEWANTARI A-29 

30 SITI NURKHALIFAH A-30 

31 SITI KUSNIATI A-31 

32 SUCI REJEKI A-32 

33 TANTI DAMAYANTI A-33 

34 TRI UMIKHOIRIYAH A-34 

35 VAHMI RUDIN A-35 

36 ZAINATUNNAFIAH A-36 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA 

Gedung D7 Lt 3, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Kode Pos: 

50229 

Telp. (024) 70805795. Website: http://ipa.unnes.ac.id, Email: 

ipaunnes@yahoo.co.id 

 

 

SOAL UJI COBA 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Tema pokok  : Pemanasan Global 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Kajen 

Alokasi Waktu : 30 menit 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL: 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan nomor absen kalian secara 

lengkap pada lembar jawaban yang sudah disediakan. 

2. Bacalah soal dengan teliti sebelum Anda menjawab. 

3. Kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. 

4. Periksalah jawaban sebelum diserahkan kepada guru 

5. Selamat mengerjakan 

 

 

A. Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar dengan 

memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, atau d. 

Bacaan 1 untuk soal 1-7 

Sore itu Ani disuruh ibunya menyapu halaman. Sampah yang disapu Ani 

ternyata banyak sekali dari daun-daun kering sampai sampah-sampah 

plastik, setelah sampahnya terkumpul Ani langsung membakarnya, setelah 

selesai menyapu Ani langsung mandi, kemudian berdandan, tidak lupa Ani 

menggunakan parfum spraynya. Padahal parfum spray tidak ramah 

lingkungan. 

1. Parfum spray yang dipakai Ani mengandung bahan kimia pencemar 

yaitu…. 

Lampiran 21 
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a. CH4 

b. SO2 

c. CFC 

d. CO

 

2. Bahan kimia yang terdapat pada parfum spray dapat merusak lingkungan, 

yaitu…. 

a. kerusakan tanah 

b. peningkatan hujan asam 

c. menipisnya kelembaban bumi 

d. penipisan lapisan ozon   

3. Penggunaan parfum spray dalam jangka panjang memicu pemanasan 

global yang berdampak buruk bagi lingkungan, yaitu…. 

a. bioremidiasi 

b. kenaikan suhu bumi 

c. elegal loging 

d. kenaikan es dikutub 

4. Pembakaran sampah dapat melepaskan gas CO2 yang lebih mudah diikat 

hemoglobin, hal ini berdampak bagi kesehatan, yaitu…. 

a. kejang-kejang 

b. kulit terbakar 

c. alergi 

d. insomnia 

5. Apabila aktivitas Ani seperti membakar sampah dan menggunakan parfum 

spray terus dilakukan, maka akan berdampak buruk pada lingkungan, 

sebaiknya perlu dilakukan cara yang lebih ramah lingkungan, salah 

satunya yaitu…. 

a. reduplicate  

b. replenish 

c. recharge  

d. recycle  
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Gambar untuk no 6-7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gambar-gambar diatas merupakan aktivitas manusia yang dapat 

menyebabkan pemanasan global, secara urut gas apa saja yang dapat 

kalian temukan pada gambar tersebut…. 

a. CO, CO2, CFC, SO2  c. SO2, CO, CO2, CFC 

b. CFC, CO2, CO, SO2  d. CO2, CFC, SO2, CO 

7. Jangka panjang dari akumulasi gas yang dihasilkan pada gambar dapat 

menyebabkan pemanasan global. Hal itu perlu dilakukan pencegahan. 

Pencegahan apa yang bisa dilakukan…. 

a. 5R (reduce, reuse, recycle, replace, replant) 

b. pembuangan saringan CO2 

c. menyimpan sampah 

d. menggunakan bahan bakar fosil 

 

a b 

c d 

a. Asap kendaraan bermotor, b.pembakaran sampah, c. penggunaan 

parfum beraerosol, d. asap pabrik 
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8. Jika ketika berdiri diterminal bus dengan polusi udara yang berlebihan, 

lama-kelamaan kita merasa pusing, mual atau bahkan pingsan. Hal itu bisa 

terjadi karena…. 

a. Asap kendaraan atau polutan aromanya tidak enak sehingga akan 

mengganggu pernapasan. 

b. Polutan dari asap kendaraan banyak mengandung CO sehingga darah 

lebih banyak mengikat CO daripada O2 

c. Polutan mengakibatkan saluran pernapasan menjadi sempit sehingga 

sirkulasi O2 yang masuk tidak baik 

d. Polutan mengandung logam berat sehingga akan menumpuk dan 

menyumbat saluran pernapasan, akibatnya supply O2 ke otak berkurang 

9. Jangkrik yang terdapat pada botol yang penuh asap terlihat pingsan. Hal 

ini membuktikan bahwa…. 

a. asap pencemar dapat mempengaruhi makhluk hidup 

b. botol kaca mempengaruhi makhluk hidup 

c. gas tidak mempengaruhi apa-apa 

d. asap mempengaruhi botol kaca 

10. Ira meletakkan 2 mangkok berisi es, mangkok A dibiarkan terbuka, dan 

mangkok B ditutup plastik, setelah beberapa menit kemudian yang akan 

terjadi pada es tersebut adalah…. 

a. es B lebih banyak mencair daripada es A 

b. es A dan B mencair sama banyak 

c. es B lebih sedikit mencair daripada A 

d. masing-masing es masih utuh 

Bacaan 2 untuk soal 11-16 

Ari tinggal di area perindustrian. setiap hari ia menghirup asap-asap 

pabrik. Ari sudah menyarankan kepada pemilik pabrik agar dilakukan 

penanggulangan pada asap pabriknya agar tidak menggangu. 

11. Bacaan diatas menunjukkan bahwa asap pabrik dapat membuat keresahan 

bagi Ari. Apakah kalian dapat memperhitungkan apa yang akan dialami 

Ari jika hal tersebut terus dialami Ari? 

a. Kolera 

b. Penyakit paru-paru 
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c. Hepatitis 

d. Penyakit limfa 

12.  Dampak apakah yang akan diterima untuk jangka panjang dari 

pencemaran udara terhadap lingkungan? 

a. Berdampak pada munculnya spesies baru 

b. Berdampak pada naiknya permukaan air laut 

c. Berdampak pada air sungai menjadi hitam 

d. Berdampak pada naiknya permukaan es  

13. Kandungan asap kimia yang dihasilkan dari pabrik selain CO2 adalah…. 

a. CO dan SO2 

b. NO2 dan CO2 

c. CO2 dan SO2 

d. NO2 dan SO2 

14. Hal apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan 2 diatas? 

a. Asap-asap pabrik bisa menggangu kesehatan manusia 

b. Pabrik membahayakan otak 

c. Kesehatan manusia menggangu asap pabrik 

d. Pabrik perlu dihancurkan 

15. Apa solusi tepat yang dapat pemilik pabrik lakukan untuk mengatasi asap 

pabrik tersebut? 

a. Pemindahan pabrik 

b. Penggunaan filter asap 

c. Pembuangan asap dialihkan 

d. Pemasangan alarm 

16. Apakah yang dapat kalian temukan pada asap pabrik sehingga membuat 

keresahan bagi Ari? 

a. Pabrik tidak dihiraukan pemiliknya  

b. Tingginya kandungan CO2 

c. Banyaknya pekerja pabrik 

d. Tingginya kandungan CH4  

Bacaan 3 untuk soal 17-23 
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Andi setiap pagi memanaskan motor di dalam rumahnya. Namun jika Ibu 

Andi melihat hal tersebut, Ibu andi akan menasehatinya bahwa 

memanaskan motor di dalam rumah akan menggangu kerja darah. 

17. Asap kendaraan bermotor termasuk dalam pencemaran lingkungan. 

Pencemaran lingkungan bisa terjadi karena adanya bahan pencemar yang 

masuk dalam lingkungan yang disebut sebagai…. 

a. Zat adiktif 

b. Zat polutan 

c. Zat aditif 

a. Zat karsinogen 

18. Mengapa memanaskan motor di dalam rumah dapat menggangu kerja 

darah? 

a. Karena Hb lebih susah mengikat asap motor daripada oksigen 

b. Karena Hb orang lebih mudah mengikat asap motor daripada 

oksigen 

c. Karena Hb orang lebih mudah mengikat oksigen dari pada asap 

motor 

d. Karena Hb orang sama sukarnya mengikat oksigen dan asap motor 

19. Pada asap kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara, hal itu 

perlu ditanggulangi, dengan cara…. 

a. Membuang knalpot 

b. Menggunakan solar cell 

c. Mengganti mesin 

d. Mengurangi kendaraan bermotor 

20. Apa gas yang paling banyak kalian temukan dalam asap motor?

a. CFC 

b. C2O2 

c. CH4 

d. CO 
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21. Pada asap motor, dapatkah kalian temukan gas lain yang dapat menggangu 

kerja darah selain karbonmonoksida? 

a. karbondioksida 

b. nitrogen oksida 

c. sulfur dioksida 

d. hidroksida 

22. asap kendaraan bermotor akan meningkatkan gas rumah kaca dan memicu 

pemanasan global. Pengaruh manakah yang terkait pemanasan global? 

a. Meningkatnya gletser 

b. Meningkatnya suhu bumi 

c. Meningkatnya keberagaman populasi 

d. Meningkatnya es yang menutupi bumi 

23. Berdasarkan bacaan di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? 

a. Asap motor menjadi penyebab pemanasan global 

b. Asap motor menjadi penyebab membekunya es dikutub 

c. Naiknya es dikutup karena Asap motor 

d. Seseorang menjadi tuli karena Asap motor 

24. Perhatikan hal di bawah ini! 

1) Sakit kepala 

2) Mual 

3) Hujan asam 

4) Berkurangnya cahaya matahari 

Berdasarkan data diatas, dampak manakah yang benar dari fakta Asap 

motor…. 

a. 1 dan 4    c. 2 dan 3  

b. 1 dan 2   d. 3 dan 4 

25. Beberapa contoh aktifitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan 

global seperti dibawah ini, kecuali…. 

a. Abu vulkanik 

b. Merokok 

c. Membuang sampah sembarangan 

d. Asap kendaraan bermotor 
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26. Produksi CFC berlebih akan menyumbang 15% efek rumah kaca yang 

akan merusak  fungsi lapisan ozon, yaitu…. 

a. Melindungi bumi dari hujan asam 

b. Melindungi bumi dari sinar UV 

c. Melindungi bumi dari kelembaban 

d. Melindungi bumi dari kebakaran hutan 

27. pemenuhan kebutuhan udara bersih sangat minim, maka sebaiknya 

dilakukan penanganan…. 

a. Penebangan pohon 

b. Penanaman pohon 

c. Pembuatan penampungan sampah 

d. Renovasi rumah 

28. Gas rumah kaca berguna bagi bumi, menjadikan bumi hangat, namun yang 

berlebihan menyebabkan pemanaan global, mengapa hal tersebut 

terjadi…. 

a. Karena bumi menerima radiasi matahari yang diemisikan gas 

rumah kaca 

b. Karena bumi menyerap radiasi besar-besaran 

c. Karena bumi memantulkan gas rumah kaca 

d. Karena bumi kehilangan gas rumah kaca 

29. Pencemaran udara sering dikaitkan dengan CFC yang menyebabkan 

penipisan lapisan ozon. Bahan kimia rumah tangga yang juga 

menyebabkan hal tersebut adalah…. 

a. pembersih   c. asap kendaraan 

b. Pabrik    d. Pewangi 

30. Gambar diatas merupakan aktivitas manusia pemicu pemanasan global 

yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti…. 

a. Berkerangnya panas bumi 

b. Naiknya permukaan es 

c. Mengubah pola iklim dunia 

d. Berkurangnya keanekaragaman hayati 
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B.  Jawablah soal dibawah ini dengan benar 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ceritakanlah proses pemanasan global pada gambar di atas! 

b. Sebutkan bahan-bahan kimia pencemar yang mempengaruhi 

pemanasan global! 

c. Berdasarkan gambar diatas, dapatkah kalian merencakan sebuah 

penanggulangan untuk mengatasi pemanasan global? 

2. Saat kita mengendarai sepeda motor, kadang kita berada tepat 

dibelakang bus yang mengeluarkan asap hitam yang mengganggu kita. 

Asap bus tersebut pemicu pemanasan global dan menganggu 

kesehatan manusia. Tunjukkan dampak buruk dari asap bus terhadap 

manusia dan lingkungan! 

3. Kulkas dan AC adalah salah satu bentuk dari perkembangan 

teknologi. Beberapa jenis kulkas dan AC masih menggunakan Freon 

sebagai gas pendingin. Freon adalah salah satu gas yang dapat 

merusak lapisan ozon (lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet), 

Freon dari kulkas akan terus mencapai lapisan ozon. freon akan 

menguraikan sejumlah ozon menjadi oksigen biasa yang tidak mampu 

menyaring sinar ultraviolet yang dapat membahayakan kulit. Dalam 

bulan Oktober 1987, 1989, 1990 dan 1991, lubang ozon yang luas 

telah dilacak di seluruh Antartika dengan kenaikan 60% 
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a. Apa yang mungkin terjadi pada lapisan ozon jika lebih banyak lagi 

Freon yang diproduksi dan dibebaskan? 

b. Menurut kalian, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut 

berpartisipasi dalam melindungi lapisan ozon? 

c. Simpulkan bacaan di atas dalam keterkaitan SETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pemanasan global merupakan salah satu permasalahan serius terhadap 

makhluk hidup dan lingkungan perlu diatasi secara terpadu. Beberapa cara 

yang telah dilakukan di negara-negara maju. Contohnya di Amerika Serikat, 

banyak pembangkit listrik tenaga batu bara menggunakan Flue Gas 

Desulfurization (FGD) untuk menghilangkan gas dari cerobong pembakaran. 

Sebagai contoh FGD adalah wet scrubber  yang umum digunakan di Amerika 

Serikat dan negara-negara lainnya. Wet scrubber pada dasarnya adalah tower 

yang dilengkapi dengan kipas yang mengambil gas asap dari cerobong ke 

tower tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, Simpulkan artikel di atas dalam 

keterkaitan SETS 

 

 

 

SOCIETY (MASYARAKAT) 

TECHNOLOGY (TEKNOLOGI) 

SCIENCE (SAINS) 

ENVIRONMENT (LINGKUNGAN) 
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***Good Luck*** 

SOCIETY (MASYARAKAT) 

TECHNOLOGY (TEKNOLOGI) 

SCIENCE (SAINS) 

ENVIRONMENT (LINGKUNGAN) 
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PERHITUNGAN UJI VALIDITAS SOAL 

Perhitungan untuk menguji validitas Soal, digunakan rumus product 

moment dengan angka kasar. Rumus tersebut adalah : 

))Y(YN)()X(XN(

)Y)(X(XYN
r

2222
xy

 

Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan Uji Validitas Soal untuk butir 

soal Nomor 1  

X = 29 X
2
 = 29 XY = 542 

Y = 640 Y
2
 = 12280 N = 36 

Kemudian masukkan ke dalam rumus : 

))Y(YN)()X(XN(

)Y)(X(XYN
r

2222
xy

 

 = 
))640(1228036)()29(2936(

)64029(54236

22 xx

xx
 

 = 
)409600-442080)(841-1044(

18560-19512
 

 = 
)32480)(203(

952
 

 = 
6593440

952
 

 = 
2567,769

952
 

 = 0,37075 

 = 0,371 

Lampiran 22 
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Dengan demikian, butir soal nomor satu adalah valid, karena harga rtabel pada 

N = 36 sebesar 0,329 sehingga rhitung = 0,371 > rtabel = 0,329. 

Berdasarkan perhitungan seperti di atas dapat diperoleh validitas tiap soal 

sebagai berikut : 

No. 

Soal 

X X
2 

Y Y
2 

XY xyr  Keterangan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

29 

27 

29 

25 

29 

21 

22 

18 

22 

22 

9 

11 

19 

23 

24 

11 

23 

29 

27 

29 

25 

29 

21 

22 

18 

22 

22 

9 

11 

19 

23 

24 

11 

23 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

542 

515 

542 

478 

543 

407 

440 

336 

434 

434 

187 

232 

354 

442 

458 

225 

430 

0,371 

0,448 

0,371 

0,404 

0,385 

0,379 

0,556 

0,178 

0,488 

0,488 

0,346 

0,439 

0,180 

0,383 

0,369 

0,355 

0,244 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

22 

28 

25 

25 

14 

25 

12 

27 

28 

17 

15 

16 

22 

22 

28 

25 

25 

14 

25 

12 

27 

28 

17 

15 

16 

22 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

640 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

12280 

432 

510 

483 

481 

280 

482 

244 

490 

523 

341 

269 

319 

427 

0,465 

0,163 

0,464 

0,440 

0,354 

0,452 

0,361 

0,128 

0,337 

0,431 

0,026 

0,386 

0,408 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 
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PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS SOAL 

Untuk menghitung uji reliabilitas soal ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 

Membuat Tabel Persiapan Reliabilitas 

NO. X p q pq 

1 29 0,8056 0,1944 0,1566 

2 27 0,7500 0,2500 0,1875 

3 29 0,8056 0,1944 0,1566 

4 25 0,6944 0,3056 0,2122 

5 29 0,8056 0,1944 0,1566 

6 21 0,5833 0,4167 0,2431 

7 22 0,6111 0,3889 0,2377 

9 22 0,6111 0,3889 0,2377 

10 22 0,6111 0,3889 0,2377 

12 9 0,2500 0,7500 0,1875 

13 11 0,3056 0,6944 0,2122 

15 23 0,6389 0,3611 0,2307 

16 24 0,6667 0,3333 0,2222 

17 11 0,3056 0,6944 0,2122 

18 22 0,6111 0,3889 0,2377 

20 25 0,6944 0,3056 0,2122 

21 25 0,6944 0,3056 0,2122 

23 14 0,3889 0,6111 0,2377 

24 25 0,6944 0,3056 0,2122 

25 12 0,3333 0,6667 0,2222 

26 28 0,7778 0,2222 0,1728 

27 17 0,4722 0,5278 0,2492 

29 16 0,4444 0,5556 0,2469 

30 22 0,6111 0,3889 0,2377 

 510 14,1667 9,8333 5,1312 

Lampiran 23 
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Mencari Varians Butir Soal dengan menggunakan rumus : 

N

N

)Y(
Y

S

2
2

2
 

Y
2
 : 12280 ( Y)

2
  = (640)

2
 = 409600  N = 36 

S
2
 = 

36

36

409600
12280

  = 
36

11377,777812280
  

 = 
36

902,2222
 = 25,062 

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus : 

2

2

11
1 S

pqS

K

K
r  

r11  = 
062,25

5,1312062,25

124

24
 

 = 
062,25

19,9308
1,0435  

 = )0,7953)(1,0435(  

 = 0,8298 

 = 0,830 

Selanjutnya harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan 

kriteria reliabelitas, hasilnya adalah termasuk dalam kategori tingkat 

reliabelitas yang tinggi. 

 

 

 



141 
 

 

 

PERHITUNGAN UJI DAYA BEDA SOAL 

Untuk menghitung Uji Daya Beda Soal digunakan rumus : 
B

B

A

A

J

B

J

B
D  

J =36 JA = 18 JB = 18 

Contoh perhitungan untuk Soal Nomor 1 

BA =17 BB = 12 

B

B

A

A

J

B

J

B
D   = 278,0

18

5

18

12

18

17
 (mempunyai daya beda 

Cukup) 

Hasil perhitungan daya beda soal secara lengkap disajikan dalam tabel 

sebagai berikut : 

No. Soal Indek Daya 

Pembeda 

Keterangan No. Soal Indek Daya 

Pembeda 

Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

0,389 

0,556 

0,111 

0,222 

0,444 

0,278 

0,278 

0,167 

0,278 

0,333 

Cukup 

Cukup  

Cukup  

Cukup 

Cukup  

Cukup 

Baik 

Jelek 

Cukup  

Baik  

Cukup 

Cukup  

Jelek 

Cukup  

Cukup  

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

0,278 

0,167 

0,222 

0,111 

0,500 

0,278 

0,444 

0,389 

0,222 

0,167 

0,222 

0,389 

-0,056 

0,444 

0,222 

Cukup   

Jelek  

Cukup  

Jelek  

Baik  

Cukup   

Baik 

Cukup  

Cukup  

Jelek   

Cukup 

Cukup 

Jelek  

Baik  

Cukup   

Lampiran 24 
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PERHITUNGAN UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Untuk menghitung tingkat kesukaran soal digunakan rumus  
S

B
P  

Berikut akan diberikan contoh perhitungan untuk soal nomor 1 : 

B=29 S= 36 

806,0
36

29
P  (Mudah) 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran secara lengkap adalah sebagai berikut : 

No.  

Soal 

Indek Tingkat 

Kesukaran 

Keterangan No.  

Soal 

Indek Tingkat 

Kesukaran 

Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

0,806 

0,750 

0,806 

0,694 

0,806 

0,583 

0,611 

0,500 

0,611 

0,611 

0,250 

0,306 

0,528 

0,639 

0,667 

Mudah 

Mudah 

Mudah   

Sedang  

Mudah 

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang  

Sedang  

Sukar 

Sedang 

Sedang  

Sedang  

Sedang   

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

0,306 

0,639 

0,611 

0,778 

0,694 

0,694 

0,389 

0,694 

0,333 

0,750 

0,778 

0,472 

0,417 

0,444 

0,611 

Sedang 

Sedang  

Sedang  

Mudah 

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang  

Mudah 

Mudah  

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang 

 

 

 

Lampiran 25 
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TABEL PENENTUAN BUTIR SOAL YANG DIGUNAKAN UNTUK TES  

No. 

Item 
rxy K  D K P K Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

0,371 

0,448 

0,371 

0,404 

0,385 

0,379 

0,556 

0,178 

0,488 

0,488 

0,346 

0,439 

0,180 

0,383 

0,369 

0,355 

0,244 

0,465 

0,163 

0,464 

0,440 

0,354 

0,452 

0,361 

0,128 

0,337 

0,431 

0,026 

0,386 

0,408 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

0,278 

0,389 

0,556 

0,111 

0,222 

0,444 

0,278 

0,278 

0,167 

0,278 

0,333 

0,278 

0,167 

0,222 

0,111 

0,500 

0,278 

0,444 

0,389 

0,222 

0,167 

0,222 

0,389 

-0,056 

0,444 

0,222 

Cukup 

Cukup  

Cukup  

Cukup 

Cukup  

Cukup 

Baik 

Jelek 

Cukup  

Baik  

Cukup 

Cukup  

Jelek 

Cukup  

Cukup 

Cukup   

Jelek  

Cukup  

Jelek  

Baik  

Cukup   

Baik 

Cukup  

Cukup  

Jelek   

Cukup 

Cukup 

Jelek  

Baik  

Cukup 

0,806 

0,750 

0,806 

0,694 

0,806 

0,583 

0,611 

0,500 

0,611 

0,611 

0,250 

0,306 

0,528 

0,639 

0,667 

0,306 

0,639 

0,611 

0,778 

0,694 

0,694 

0,389 

0,694 

0,333 

0,750 

0,778 

0,472 

0,417 

0,444 

0,611 

Mudah 

Mudah 

Mudah   

Sedang  

Mudah 

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang  

Sedang  

Sukar 

Sedang 

Sedang  

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang  

Sedang  

Mudah 

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang  

Mudah 

Mudah  

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Dipakai  

Dipakai  

Dipaka  

Dipakai  

Dipakai  

Dipakai  

Dipakai  

Tidak Dipakai  

Dipakai  

Dipakai 

Dipakai  

Dipakai  

Tidak Dipakai 

Dipakai  

Dipakai  

Dipakai  

Tidak Dipakai  

 Dipakai  

Tidak Dipakai 

Dipakai  

Dipakai 

Dipakai 

Dipakai  

Dipakai  

 Tidak Dipakai  

Dipakai  

Dipakai  

Tidak Dipakai  

 Dipakai 

Dipakai  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah soal yang tidak 

valid ada 6. Dengan  demikian soal yang digunakan untuk penelitian ada 24 soal 

yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 29 dan 30. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII G 

 

 

     KELAS VII G SMP N 2 KAJEN 

NO NAMA KODE 

1 ANJAS DWI NIRMALA G-01 

2 ADINDA DESTYANA G-02 

3 DIKI SAPUTRA G-03 

4 FIRDAUS RAIKHAN G-04 

5 MUHAMMAD SYAHRUL. R G-05 

6 NURUL HIDAYAH G-06 

7 RISKI INDRAWATI G-07 

8 SHINDI APRILIA G-08 

9 TRI AVIANTO NUGROHO G-09 

10 WAHYU SETIAJI G-10 

 

DAFTAR KELOMPOK KELAS VII G 

Kelas VII G SMP N 2 KAJEN 

Kelompok 1 Kelompok 2 

DIKI SAPUTRA ANJAS DWI NIRMALA 

FIRDAUS RAIKHAN ADINDA DESTYANA 

MUHAMMAD SYAHRUL. R NURUL HIDAYAH 

TRI AVIANTO NUGROHO RISKI INDRAWATI 

WAHYU SETIAJI SHINDI APRILIA 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII B 

 

KELAS VII B SMP N 2 KAJEN 

NO NAMA KODE 

1 AMALIA FADHILLA KARESYA P B-01 

2 AMAN NURKHOMISU B-02 

3 ANDIKA CAHYADI B-03 

4 ARIF SUGIONO B-04 

5 ASRI YANTI B-05 

6 BAGAS ARYPRASATYA B-06 

7 CAHYO PAMUJI B-07 

8 CHARIS MIRZA B-08 

9 DELLA VITIKA PUTRI B-09 

10 DESTI RISKI INDAFI B-10 

11 DEWI ZULAEHA B-11 

12 EDVIN SIGA PRATAMA B-12 

13 FITRI NURUL ANNISA B-13 

14 HERU SETIAWAN B-14 

15 INA MUTMA’INAH B-15 

16 INDRIANI B-16 

17 INTAN MELANI B-17 

18 KARLINA B-18 

19 KAVITA KUMALASARI B-19 

20 MELISA B-20 

21 MUHAMAD FARIZIN B-21 

22 MUHAMMAD SYAFA’ATUL HIKAM B-22 

23 MUZHIDHAN B-23 

24 NISWATUL MASHUNAH B-24 

25 PUPUT DIANTI B-25 

26 RIZA MAULANA B-26 

27 ROSA EKA NUR RISKI B-27 

28 SANDRINA ERINDESTA ERIANTICA B-28 

29 SISWO SARJITO B-29 

30 SOFIATUL MILA B-30 

31 SUTANNA RAHUL BAIHAKI B-31 

32 SYAICHU B-32 

33 SYAIFUL BAHRI B-33 

34 TUYANTO B-34 

35 YULEKHA B-35 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII C 

    KELAS VII C SMP N 2 KAJEN 

NO NAMA KODE 

1 A. SHAFILA PUTRI C-01 

2 ABDUL GHONI C-02 

3 ADI LANGLANG BUANA C-03 

4 AGUS RISKIYANTO C-04 

5 ALI PRASETYO C-05 

6 ANANTA KARITRA C-06 

7 ARFAN RUSZALI C-07 

8 ASEP SYAIFUL BAHRI C-08 

9 ASTRI MUNDIYANI C-09 

10 BAGUS TRI ANDI C-10 

11 CICI RETNOSARI C-11 

12 DZIKRONAH C-12 

13 ESTU RISKININGSIH C-13 

14 FADLILATUL ISTIQOMAH C-14 

15 FAHISAL HAMID C-15 

16 IRVANOLA TRI MARDIANSYAH C-16 

17 ISTIKOMAH C-17 

18 LARAS PUJI ASTUTI C-18 

19 LINDA DWI ASTUTI C-19 

20 LUTFI KHOIRUDIN C-20 

21 M. FIKRI AQSHA ZULFA ISMAIL C-21 

22 MACHILIA LOGI C-22 

23 MUHAMMAD HUSAIN FURQON C-23 

24 NUR KHASANAH C-24 

25 R. AGUS TRIYOGI NURDWIPANGGA C-25 

26 RINTAN DEVIA CAESARA C-26 

27 RISDIYANSYAH C-27 

28 RISKA NUR HIDAYAH C-28 

29 RIYANTI AGUSTINA C-29 

30 RIZKI JUNAEDI YUSUF C-30 

31 SINTIA DEWI C-31 

32 TIQSNA TIARA UDHAYANI C-32 

33 TRI ARISMAENI C-33 

34 VALENT MILAN GENTHA C-34 

35 WAELILIS C-35 

36 WAHYU AJI SANTOSO C-36 
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DAFTAR KELOMPOK KELAS VII B 

Kelas VII B SMP N 2 KAJEN 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 

CHARIS. M MELISA INDRIANI 

DELLA. V. P M. FARIZIN FITRI. N. A 

KARLINA NIDWATUL. M YULEKHA 

KAVITA. K ROSA EKA. N. R ARIF. S 

SOFIATUL. M SANDRINA. E. E MUZHIDAN 

SUTANNA. R. B SISWO. S SAYCHU 

 

Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 

AMAN. N ASRI. Y AMALIA. F. K. P 

ANDIKA. C DESTI. R. I INA. M 

DEWI. Z M. S. HIKAM EDVIN. S 

INTAN. M TUYANTO RIZA. M 

SYAIFUL. B BAGAS ARY. S CAHYO. P 

PUPUT. D  HERU. S 

 

 

DAFTAR KELOMPOK KELAS VII C 

Kelas VII C SMP N 2 KAJEN 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 

RIYANTI. A RINTAN DIFYA. C ASEP. S. B ASTRI M 

CICI RETNO. S RISKA NUR. H IRVANOLA. T. M WAELIILIS 

TRIARIS. M MACHILIA. L FAHISAL. H TIQSNA. T. U 

WAHYU AJI. S RISDIYANSYAH DZIKRONAH VALENT. M. G 

ALI. P ABDUL GHONI FADLILATUL. I M. FIKRI. A. Z 

LUTFI. K ADI. L. B ISTIKOMAH BAGUS. T. A 

 

Kelompok 5 Kelompok 6 

M HUSAIN. F A. SHAFILA. P 

AGUS. R NUR KHASANAH 

ANANTA. K LINDA DWI. A 

ESTU R R. AGUS. T. N 

LARAS. P. A ARFAN. R 

SINTIA. D RIZKI. J. Y 
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SILABUS 

 

Sekolah   : SMP N 2 Kajen 

Kelas    : VII 

Mata Pelajaran  : IPA Terpadu 

Semester   : Genap 

Standar Kompetensi  :  4. Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan 

   7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 

   5. Memehami sistem tata surya dalamproses yang terjadi didalamnya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

4.2 

Mengkomunikas

ikan  informasi 

tentang 

kegunaan dan 

efek samping 

bahan kimia 

7.4 

Mengaplikasika

n peran manusia 

dalam 

pengelolaan 

Pemanas

an global 

1. Menyebutkan 

bahan-bahan 

kimia di dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

yang dapat 

mencemari 

udara dengan 

rasa ingin 

tahu 
2. Mengidentifika

si kegunaan 

1. Siswa 

dengan 

rasa ingin 

tahu 
mencari 

informasi 

melalui 

referensi 

tentang 

bahan kimia 

pencemar 

yang 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada 

parfum 

spray 

mengandu

ng bahan 

kimia 

pencemar 

yaitu…. 

a.CH4 

b.SO2 

8 x 40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buku 

BSE, 

Ilmu 

Pengetah

uan 

Alam 

untuk 

kelas 

VIII 

SMP/MT

s 

2. Buku 
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lingkungan 

untuk mengatasi 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

5.5 

Menjelaskan 

hubungan antara 

proses yang 

terjadi di lapisan 

lithosfer dan 

atmosfer dengan 

kesehatan dan 

permasalahan 

lingkungan 

dan  efek 

samping bahan 

kimia 

pencemar 

dengan cermat 

dan rasa ingin 

tahu 
3. Menjelaskan 

pengaruh 

pencemaran 

udara 

kaitannya 

dengan 

aktifitas 

manusia 

dengan rasa 

ingin tahu 
4. Menjelaskan 

proses 

pemanasan 

global terhadap 

lingkungan 

dengan cinta 

ilmu 
5. Menjelaskan 

pengaruh 

pemanasan 

global terhadap  

mencemari 

udara  

2. Siswa 

dengan 

rasa ingin 

tahu 
melakukan 

percobaan 

sederhana 

untuk 

menemukan 

konsep 

pengaruh  

bahan kimia 

dan  

pencemaran 

udara akibat 

aktivitas 

manusia  

3. Siswa 

dengan cinta 

ilmu 
melakukan 

pengamatan 

proses 

pemanasan 

global 

4. Siswa 

dengan 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uraian 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

c.CFC 

d. CO 

 

 

 

pembakaran 

sampah 

dapat 

melepaskan 

CO2 yang 

dapat diikat 

hemoglobin

, hal ini 

akan 

berdampak 

bagi 

kesehatan, 

yaitu…. 

a.kejang-

kejang 

b.kulit 

terbakar 

c.alergi 

d.kanker 

kulit  

ceritakan 

proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA 

terpadu 

kelas 

VII, 

VIII, IX 

3. LKS 

IPA 

Terpadu 

berpend

ekatan 

SETS 

dengan 

tema 

pemana

san 

global 
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lingkungan 

bumi dan 

kesehatan 

manusia 

dengan peduli 

sosial dan 

lingkungan 
6. Menjelaskan 

pengaruh 

proses 

lingkungan 

terhadap 

kesehatan 

manusia dan 

lingkungan 

dengan peduli 

sosial dan 

lingkungan 
7. Mengusulkan 

cara 

penanggulanga

n  pencemaran 

udara dan 

kerusakan 

lingkungan 

dengan rasa 

peduli 

lingkungan 

peduli sosial 

dan 

lingkungan

melakukan 

diskusi 

pengaruh 

pemanasan 

global 

terhadap 

lingkungan 

dan 

kesehatan 

manusia 
5. Siswa 

dengan 

peduli sosial 

dan 

lingkungan 
melakukan 

percobaan 

pengaruh 

efek rumah 

kaca dan 

penipisan 

lapisan ozon 
6. Siswa 

dengan 

kreatif dan 

peduli 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

pemanasan 

global 

secara 

runtut! 

 

 

 

Penggunaan 

spray dalam 

jangka 

panjang 

dapat 

memicu 

pemanasan 

global yang 

berdampak 

bagi 

lingkungan, 

yaitu…. 

a.bioremidi

asi 

b.kenaikan 

suhu bumi 

c.kenaikan 

es di kutub 

d.beragamn

ya terumbu 

karang 
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melakukan 

upaya 

mengatasi 

pencemaran 

dan 

kerusakan 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adanya 

peningkatan 

gas efek 

rumah kaca 

dapat 

menyebabk

an 

penipisan 

ozon yang 

akan 

berdampak 

pada 

kesehatan 

manusia, 

yaitu…. 

a.paru-paru 

kronis 

b.kulit 

terbakar 

c.mual 

d.sakit 

kepala  
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Apa solusi 

yang 

dilakukan 

untuk 

mengatasi 

asap pabrik 

agar 

mengurangi 

pemanasan 

global? 

a.pemindah

an pabrik 

b.pengguna

an filter 

c.pengaliha

n asap 

d.pemasang

an alarm 
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Mengetahui, 

Kepala SMP N 2 Kajen 

 

 

Tri Puji Astuti, S.Pd                                            

NIP 19760831 200801 2 003 

 Pekalongan, 18 Mei 2013 

Peneliti 

 

 

Hanna Ully Yunitasari 

NIM 4001409040 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah    : SMP 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi waktu : 8 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Memahami Kegunaan Bahan Kimia dalam Kehidupan 

5. Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya 

7. Memahami Saling Ketergantungan dalam Ekosistem 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

4.2  Mengkomunikasikan  informasi tentang kegunaan dan efek samping 

bahan kimia 

5.5  Menjelaskan hubungan antara  proses yang terjadi di lapisan atmosfer 

dan litosfer dengan kesehatan dan pemasalahan lingkungan 

7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan 

  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan bahan-bahan kimia pencemar udara yang 

mengakibatkan pemanasan global dengan rasa ingin tahu melalui 

pengamatan gambar 

2. Siswa dapat mengetahui kegunaan dan efek samping bahan kimia 

pencemar dengan rasa ingin tahu melalui pembelajaran 

3. Siswa dapat mengetahui dan menjelaskan efek samping bahan kimia 

pencemar udara dan pengaruh pencemaran udara kaitannya dengan 

aktivitas manusia terhadap makhluk hidup dan lingkungan dengan rasa 

ingin tahu melalui pengamatan 

4. Siswa dapat menjelaskan proses pemanasan global dengan cinta ilmu 

melalui pengamatan dengan gambar 
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5. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan 

dan kesehatan manusia dengan peduli sosial dan lingkungan melalui 

pembelajaran 

6. Siswa dapat menjelaskan pengaruh efek rumah kaca dan kerusakan lapisan 

ozon terhadap kesehatan manusia dengan peduli sosial dan lingkungan 

melalui pengamatan 

7. Siswa dapat menjelaskan dan melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan 

mengatasi pencemaran maupun kerusakan lingkungan dengan kreatif  dan 

rasa peduli lingkungan melalui pembuatan produk 

 

D. Materi Pembelajaran 

a. pengertian 

 Bahan kimia: Zat atau senyawa yang berasal dari alam maupun 

hasil olah tangan manusia yang komponennya dapat berupa zat tunggal 

maupun beberapa senyawa. Polusi udara:kondisi udara yang tidak nomal 

karena mengandung polutan (bahan penyebab polusi, misalnya 

karbondioksida). Pemanasan global:peristiwa naiknya intensitas efek 

rumah kaca 

b. Bahan Kimia pencemar 

 Bahan kimia memang memberikan manfaat yang besar bagi 

manusia, namun penggunaan bahan kimia juga memberikan efek samping 

yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Pada kehidupan 

sehari-hari bahan kimia digunakan dalam berbagai bidang, bidang industri, 

rumah tangga, pertanian, dll. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan 

dapat menimbulkan pencemaran (polusi), salah satunya pencemaran udara. 

Pencemaran tersebut banyak disebabkan karena aktivitas manusia dimulai 

dari pemakaian spray, AC, kulkas, asap kendaraan bermotor, asap pabrik 

dan masih banyak yang lainnya. Polutan-polutan tersebut tentu memiliki 

dampak negatif. bahan kimia pencemar tersebut berupa asap, debu, SO2, 

NOX, CO, CO2, CFC, CH4, N2O. 

c. Proses pemanasan global 



156 
 

 

 

 Saat sinar matahari mengenai bumi, bumi menjadi panas. Sebagian 

energi panas tersebut oleh bumi dipantulkan kembali ke atmosfer sebagai 

gelombang panas, berupa sinar infra merah. Dalam atmosfer, sinar infra 

merah ini yang tidak dapat dipantulkan ke atmosfer diserap oleh berbagai 

molekul gas (GRK), sehingga suhu atmosfer naik. Kenaikan suhu atmosfer 

inilah yang disebut efek rumah kaca. Gas-gas dalam atmosfer yang 

menyerap gelombang panas disebut gas rumah kaca. Jika gas-gas tersebut 

semakin meningkat karena tambahan dari aktivitas manusia itu dapat 

menyebabkan pemanasan global 

d. Pengaruh pencemaran udaran dan kerusakan lingkungan 

Pengaruh pencemaran udara dan kerusakan lingkungan antara lain 

perubahan iklim, kenaikan intensitas badai, menaikkan suhu permukaan laut, 

sehingga terjadi penambahan ketinggian air laut, mual, sakit kepala, kanker 

kulit, paru-paru kronis, kanker kulit, katarak, penurunan kekebalan, 

kerusakan tanaman dan ekologi, sampai kematian,  

e. Cara Pencegahan 

 Beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran udara dan 

kerusakan lingkungan, antara lain: (1) melakukan 5R, (2) penggunaan 

energy alternatif, (3) menghindari pemicunya, (4) menggunakan bahan-

bahan kimia yang ramah lingkungan, (5) kurangi aktivitas manusia yang 

memicu pemanasan global 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : SETS 

2. Model Pembelajaran : pembelajaran langsung 

3. Metode Pembelajaran :ceramah,tanya jawab, percobaan, diskusi 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan. (+ 30 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan mempresensi kehadiran peserta didik. 
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b. Siswa menjawab salam dan menjawab panggilan presensi dari guru 

dengan rasa hormat dan perhatian  

c. Siswa mengerjakan soal pre-test dengan mandiri yang diberikan oleh 

guru 

 

d. Motivasi dan apersepsi 

- Guru dengan kreatif menunjukkan contoh rokok dan bertanya: 

“pernahkah kalian mengalami berada di belakang bus yang 

mengeluarkan banyak asap? Apa yang kalian rasakan? Mengapa? 

Berpengaruhkah bagi kita dan lingkungan sekitar?” 

e. Pengetahuan Prasyarat 

- Siswa dengan percaya diri mengetahui bahan kimia pencemar 

udara 

- Siswa dengan rasa ingin tahu memahami kegunaan dan efek bahan 

kimia pencemar 

- Siswa dengan rasa ingin tahu memahami pengaruh pencemaran 

udara kaitannya dengan aktivitas manusia terhadap kesehatan 

manusia dan lingkungan 

f. Pra eksperiment 

Berhati-hatilah menggunakan alat dan bahan praktikum  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan 

2. Kegiatan Inti. (+ 45 menit)  

 Eksplorasi 

a. Siswa dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari guru tentang 

bahan-bahan kimia pencemar 

b. Siswa dengan percaya diri menjelaskan kegunaan dan efek samping 

bahan kimia pencemar 

c. Siswa dengan kreatif menjelaskan pengaruh pencemaran udaran 

kaitannya dengan aktivitas manusia terhadap lingkungan dan kesehatan 

manusia 
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d. Siswa dengan bekerjasama  membentuk kelompok dengan bimbingan 

guru. 

 Elaborasi  

a. Siswa dengan rasa ingin tahu melakukan pengamatan langsung efek 

samping bahan kimia dan pengaruh dari pencemaran udara pada LKS 1. 

Guru dengan sabar membimbing siswa untuk mengamati percobaan. 

b. Siswa dengan percaya diri menyebutkan bahan kimia pencemar yang 

mempengaruhi pencemaran dan menyebutkan pengaruh pencemarannya 

terhadap lingkungan. Guru dengan komunikatif melakukan tanya 

jawab kepada siswa 

c. Perwakilan dari kelompok dengan percaya diri maju 

mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas  

 Konfirmasi  

a. Siswa dengan demokratis membahas hasil pengamatan kelompok 

tersebut. 

b. Guru dengan cinta ilmu memberikan penguatan kepada siswa tentang 

materi yang dipelajari 

c. siswa dengan rasa ingin tahu bertanya jawab kepada guru tentang hal-

hal yang belum diktahui 

3. Kegiatan Penutup (+ 5 menit) 

a. Siswa bersama-sama dengan guru membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran dengan kreatif 

b. Guru dengan rasa menghargai memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

c. Siswa dengan mandiri menerima tugas rumah dari guru berupa latihan 

soal 

d. Guru memberikan informasi tentang materi pada pertemuan selanjutnya 

e. Siswa dengan rasa hormat dan perhatian menjawab salam dari guru 

untuk mengakhiri pelajaran. 
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Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan. (+ 10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan mempresensi kehadiran peserta didik. 

b. Siswa menjawab salam dan menjawab panggilan presensi dari guru 

dengan rasa hormat dan perhatian 

c. Siswa mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya dengan percaya diri. 

d. Guru dengan kreatif memberikan motivasi dan apersepsi 

- Mengapa suhu di bumi kita rasakan semakin panas? 

- Apa itu pemanasan global? Bagaimana bisa terjadi? 

- Apa pengaruhnya buat kita dan lingkungan kita? 

e. Pengetahuan Prasyarat 

- Siswa dengan percaya diri mengetahui tentang bahan kimia 

pencemar dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menyebabkan 

pemanasan global 

- Siswa dengan rasa ingin tahu mengetahui tentang proses dan 

pengaruh pemanasan global  terhadap lingkungan dan kesehatan 

manusia 

f. Siswa dengan rasa ingin tahu memahami tema dan tujuan 

pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

2. Kegiatan Inti. (+ 65 menit)  

 Eksplorasi  

a. Siswa dengan percaya diri mencoba menjawab pertanyaan dari guru 

tentang bahan-bahan kimia pencemar penyebab pemanasan global 

b. Siswa dengan percaya diri mencoba menjelaskan proses dan pengaruh 

pemanasan global 

 Elaborasi  

a. Siswa (dibimbingan guru) melakukan diskusi kelompok tentang proses 

pemanasan global, penyebab pemanasan global, dan pengaruh 

pemanasan global terhadap kesehatan manusia dan kesehatan 

lingkungan dengan bekerja sama 
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b. Siswa (dibimbing oleh guru) maju ke depan kelas dan membacakan 

hasil diskusi kelompoknya dengan percaya diri 

c. Siswa yang lain dengan demokratis memberikan tanggapan. 

d. Guru menghargai prestasi siswa yang telah maju dan memberikan 

tanggapan kemudian memberikan informasi yang sebenarnya.   

 Konfirmasi  

a. Siswa dengan demokratis membahas hasil pengamatan kelompok 

tersebut. 

b. Guru dengan cinta ilmu memberikan penguatan kepada siswa tentang 

materi yang dipelajari 

c. siswa dengan rasa ingin tahu bertanya jawab kepada guru tentang hal-

hal yang belum diktahui 

3. Kegiatan Penutup (+ 5 menit) 

f. Siswa bersama-sama dengan guru membuat rangkuman/simpulan 

pelajaran dengan kreatif 

g. Guru dengan rasa menghargai memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

h. Siswa dengan mandiri menerima tugas rumah dari guru berupa latihan 

soal 

i. Guru memberikan informasi tentang materi pada pertemuan selanjutnya 

a. Siswa dengan rasa hormat dan perhatian menjawab salam dari guru 

untuk mengakhiri pelajaran. 

 

Pertemuan Ketiga 

1. Kegiatan Pendahuluan. (+ 10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan mempresensi kehadiran peserta didik. 

b. Siswa menjawab salam dan menjawab panggilan presensi dari guru 

dengan rasa hormat dan perhatian 

c. Siswa dengan rasa percaya diri mengingat kembali tentang materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

d. Guru dengan kreatif memberikan motivasi dan apersepsi 
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- Pernahkah kalian mendengar beruang kini semakin kehilangan 

tempat tinggalnya? Mengapa demikian? 

- Tahukah kalian penderita katarak di Indonesia cukup banyak? 

Mengapa bisa terjadi? Apa yang menyebabkan? 

e. Pengetahuan Prasyarat 

- Siswa dengan rasa percaya diri mengetahui tentang pengaruh efek 

rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. 

f. Siswa dengan rasa ingin tahu memahami tema dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

2. Kegiatan Inti. (+ 65 menit)  

 Eksplorasi  

a. Siswa dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari guru tentang 

efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon 

 Elaborasi  

a. Siswa (dibimbing oleh guru) dengan bekerjasama melakukan 

percobaan tentang pengaruh efek rumah kaca dan penipisan lapisan 

ozon  

b. Siswa dengan kreatif mencatat hasil percobaan 

c. Perwakilan dari siswa dengan percaya diri maju kedepan kelas 

mempresentasikan hasil percobaan 

 Konfirmasi 

a. Siswa yang lain dengan demokratis memberikan tanggapan presentasi. 

b. Guru menghargai prestasi siswa yang memberikan tanggapan dan 

memberikan penjelasan tambahan tentang hasil presentasi  

c. Guru dengan cinta ilmu bersama siswa memberikan penguatan 

3. Kegiatan Penutup (+ 5 menit) 

a. Siswa dengan rasa ingin tahu menanyakan tentang hal-hal yang 

belum diketahuinya 

b. Siswa bersama-sama dengan guru membuat rangkuman/simpulan  

pelajaran dengan kreatif 
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c. Siswa dengan rasa hormat dan perhatian menjawab salam dari guru 

untuk mengakhiri pelajaran. 

 

Pertemuan Keempat 

4. Kegiatan Pendahuluan. (+ 5 menit) 

g. Guru mengucapkan salam dan mempresensi kehadiran peserta didik. 

h. Siswa menjawab salam dan menjawab panggilan presensi dari guru 

dengan rasa hormat dan perhatian 

i. Siswa dengan rasa percaya diri mengingat kembali tentang materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

j. Guru dengan kreatif memberikan motivasi dan apersepsi 

- Pernahkah kalian mendengar slogan mengganti 1 pohon setelah 

menebang 1 pohon? Mengapa? 

k. Pengetahuan Prasyarat 

- Siswa dengan rasa percaya diri mengetahui tentang upaya 

pengelolaan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan 

l. Siswa dengan rasa ingin tahu memahami tema dan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

5. Kegiatan Inti. (+ 45 menit)  

 Eksplorasi  

b. Siswa dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari guru tentang 

efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon 

 Elaborasi  

d. Siswa (dibimbing oleh guru) dengan bekerjasama melakukan 

pengamatan tentang limbah-limbah yang mencemari lingkungan  

e. Siswa dengan kreatif mencatat limbah dari pengamatan 

f. Siswa (dibimbing oleh guru) dengan bekerjasama mendiskusikan 

tentang cara menanggulangi pencemaran lingkungan 

g. Perwakilan dari siswa dengan percaya diri maju kedepan kelas 

mempresentasikan hasil diskusi dan produk daur ulangnya 
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 Konfirmasi 

d. Siswa yang lain dengan demokratis memberikan tanggapan presentasi. 

e. Guru menghargai prestasi siswa yang memberikan tanggapan dan 

memberikan penjelasan tambahan tentang hasil presentasi  

f. Guru dengan cinta ilmu bersama siswa memberikan penguatan 

6. Kegiatan Penutup (+ 30 menit) 

a. Siswa dengan rasa ingin tahu menanyakan tentang hal-hal yang 

belum diketahuinya 

b. Siswa bersama-sama dengan guru membuat rangkuman/simpulan  

pelajaran dengan kreatif 

c. Siswa dengan mandiri mengerjakan soal post test yang diberikan oleh 

guru 

d. Siswa dengan rasa hormat dan perhatian menjawab salam dari guru 

untuk mengakhiri pelajaran. 

 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

a. Sumber Belajar 

Buku BSE, Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas VIII SMP/MTs 

Buku IPA terpadu kelas VII, VIII, IX 

LKS IPA Terpadu berpendekatan SETS dengan tema pemanasan global 

b. Media Pembelajaran 

1. Alat percobaan sederhana 

2. Lingkungan sekitar 

 

H. Penilaian Hasil Belajar 

a. Teknik Penilaian: 

1. Tes tertulis  

2. Penugasan 
 

b. Bentuk Instrumen: 

1. Pilihan Ganda     

c. Contoh Instrumen: 
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1. Pada parfum spray mengandung bahan kimia pencemar yaitu…. 

 

a.CH4  b.SO2 

c.CFC  d. CO 

2. Penggunaan spray dalam jangka panjang dapat memicu pemanasan global 

yang berdampak bagi lingkungan, yaitu….  

a. bioremidiasi 

b. kenaikan suhu bumi  

c. kenaikan es di kutub 

d. beragamnya terumbu karang 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 2 Kajen 

 

 

Tri Puji Astuti, S.Pd                                            

NIP 19760831 200801 2 003 

 Pekalongan, 18 Mei 2013 

Peneliti 

 

 

Hanna Ully Yunitasari 

NIM 4001409040 
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KISI-KISI SOAL IPA TERPADU 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Kajen 

Mata Pelajaran : IPA terpadu 

Tema   : Pemanasan Global 

Tahun Ajaran  : 2012/2013  

Jumlah Soal  : 20 soal pilihan ganda dan 4 soal uraian 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda dan essay 

Penyusun  : Hanna Ully Yunitasari 

 

No Standar kompetensi Komoetensi dasar 
Indikator Soal Tipe Soal Nomor 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 4. Memahami 

kegunaan bahan kimia 

dalam kehidupan 

5. memahami system 

tata surya dan proses 

yang terjadi 

didalamnya 

7. memahami saling 

4.2 

mengkomunikasikan 

informasi tentang 

kegunaan dan efek 

samping bahan kimia 

5.5 menjelaskan 

hubungan antara proses 

yang terjadi di lapisan 

Mengidentifikasikan 

bahan-bahan kimia 

pencemar  

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

   1 

 

 

B 1b 

16 

17 

6 

Lampiran 33 
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2 ketergantungan dalam 

ekosistem 

atmosfer dan litosfer 

dengan kesehatan dan 

permasalahan 

lingkungan 

7.4 mengaplikasikan 

peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

Mengidentifikasikan 

kegunaan dan efek 

samping bahan kimia 

pencemar 

 

 

X 

 

X 

   X B 1c 

4 

2 

3 Menjelaskan pengaruh 

pencemaran udara akibat 

aktivitas manusia terhadap 

kesehatan manusia 

   

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 10 

12 

B 2 

15 

20 

4 Menjelaskan proses 

pemanasan global di bumi 

   

X 

    

B 1a 

5 Menjelaskan penyebab 

dan pengaruh terjadinya 

pemanasan global 

  

 

  

 

 

X 

X  14 

 

 

19 

6 Menjelaskan pengaruh 

pencemaran udara dan 

 X   

 

 

X 

 

 

3 

11 
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kerusakan lingkungan 

dibumi terhadap 

lingkungan dan makhluk 

hidup 

X 

 

X 

X 

 

X 

8 

B 3a 

18 

9 

7 Menentukan cara 

penanggulangan 

pencemaran udara dan 

kerusakan lingkungan 

 

 

 

X 

X    

X 

X 

 5 

13 

B3b 

7 

8 Menyimpulkan konsep 

dalam keterkaitan dengan 

SETS 

    X 

X 

 B 3c 

B4 
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PERHITUNGAN PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 

VIIC 

MENGGUNAKAN INDEKS GAIN 

 

Data dihitung menggunakan rumus: 

 

 

No

. 
Kode Siswa 

Pre-

Test 

Post 

Test 
Selisih 

Indeks 

Gain 

(g) 

Kategori 

1 C-01 60 78 18 0.45 sedang 

2 C-02 63 70 7 0.19 rendah 

3 C-03 65 70 5 0.14 rendah 

4 C-04 75 83 8 0.32 sedang 

5 C-05 50 93 43 0.86 tinggi 

6 C-06 60 78 18 0.45 sedang 

7 C-07 50 70 20 0.40 sedang 

8 C-08 75 78 3 0.12 rendah 

9 C-09 80 93 13 0.65 sedang 

10 C-10 68 80 12 0.38 sedang 

11 C-11 75 88 13 0.52 sedang 

12 C-12 75 83 8 0.32 sedang 

13 C-13 58 70 12 0.29 rendah 

14 C-14 80 88 8 0.40 sedang 

15 C-15 65 80 15 0.43 sedang 

16 C-16 65 70 5 0.14 rendah 

17 C-17 58 75 17 0.40 sedang 

18 C-18 66 85 19 0.56 sedang 

19 C-19 66 70 4 0.12 rendah 

20 C-20 60 70 10 0.25 rendah 

21 C-21 60 78 18 0.45 sedang 

22 C-22 63 78 15 0.41 sedang 

23 C-23 67 85 18 0.55 sedang 

24 C-24 68 80 12 0.38 sedang 

25 C-25 75 85 10 0.40 sedang 

26 C-26 83 88 5 0.29 rendah 

27 C-27 60 80 20 0.50 sedang 

28 C-28 58 88 30 0.71 tinggi 

29 C-29 70 88 18 0.60 sedang 
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30 C-30 60 75 15 0.38 sedang 

31 C-31 83 93 10 0.59 sedang 

32 C-32 60 78 18 0.45 sedang 

33 C-33 63 83 20 0.54 sedang 

34 C-34 65 80 15 0.43 sedang 

35 C-35 67 80 13 0.39 sedang 

36 C-36 70 80 10 0.33 sedang 

 JUMLAH 2386 2891 505 

   RATA-RATA 66.28 80.31 14.03 0.42 sedang 

 Skor tertinggi 83 93 

    Skor terendah 50 70 
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UJI NORMALIZED GAIN (g) PENINGKATAN RATA-RATA HASIL 

BELAJAR SISWA 

PADA TEMA PEMANASAN GLOBAL 

Rata- Rata Nilai 

Pre-test 66,28 

Post-test 80,31 

 

KriteriaUji (g) 

Interval Skor Kriteria 

(g) ≥ 0,7 (Tinggi) 

0,3 ≤ (g) < 0,7 (Sedang) 

(g) <0,3 (Rendah) 

  

Uji Normalized Gain 

 

 

 (Sedang) 
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Hasil Belajar VII C IPA Pokok Bahasan Pemanasan Global 

Nilai Pretest  Nilai Postest  

No. Xi XXi  
2

i XX
 No. Xi XXi  

2

i XX
 

1 60 -6,28 39,4105 1 78 -2,31 5,32 

2 63 -3,28 10,7438 2 70 -10,31 106,20 

3 65 -1,28 1,6327 3 70 -10,31 106,20 

4 75 8,72 76,0772 4 83 2,69 7,26 

5 50 -16,28 264,9660 5 93 12,69 161,15 

6 60 -6,28 39,4105 6 78 -2,31 5,32 

7 50 -16,28 264,9660 7 70 -10,31 106,20 

8 75 8,72 76,0772 8 78 -2,31 5,32 

9 80 13,72 188,2994 9 93 12,69 161,15 

10 68 1,72 2,9660 10 80 -0,31 0,09 

11 75 8,72 76,0772 11 88 7,69 59,20 

12 75 8,72 76,0772 12 83 2,69 7,26 

13 58 -8,28 68,5216 13 70 -10,31 106,20 

14 80 13,72 188,2994 14 88 7,69 59,20 

15 65 -1,28 1,6327 15 80 -0,31 0,09 

16 65 -1,28 1,6327 16 70 -10,31 106,20 

17 58 -8,28 68,5216 17 75 -5,31 28,15 

18 66 -0,28 0,0772 18 85 4,69 22,04 

19 66 -0,28 0,0772 19 70 -10,31 106,20 

20 60 -6,28 39,4105 20 70 -10,31 106,20 

21 60 -6,28 39,4105 21 78 -2,31 5,32 

22 63 -3,28 10,7438 22 78 -2,31 5,32 

23 67 0,72 0,5216 23 85 4,69 22,04 

24 68 1,72 2,9660 24 80 -0,31 0,09 

25 75 8,72 76,0772 25 85 4,69 22,04 

26 83 16,72 279,6327 26 88 7,69 59,20 
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27 60 -6,28 39,4105 27 80 -0,31 0,09 

28 58 -8,28 68,5216 28 88 7,69 59,20 

29 70 3,72 13,8549 29 88 7,69 59,20 

30 60 -6,28 39,4105 30 75 -5,31 28,15 

31 83 16,72 279,6327 31 93 12,69 161,15 

32 60 -6,28 39,4105 32 78 -2,31 5,32 

33 63 -3,28 10,7438 33 83 2,69 7,26 

34 65 -1,28 1,6327 34 80 -0,31 0,09 

35 67 0,72 0,5216 35 80 -0,31 0,09 

36 70 3,72 13,8549 36 80 -0,31 0,09 

 2386  2401,22  2891  1699,64 

1X  66,28 
2

1s  68,61 2X  80,31 
2

2s  48,56 

  
1s  8,28   

2s  6,97 
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Perhitungan Uji Normalitas Sebaran Data 

Menggunakan Uji Liliefors 

 

SEBARAN DATA NILAI PRETEST 

No. Xi XXi  
2

i XX
 Z F(z) S(z) [F(z) – S(z)] 

1 50 -16,28 264,9660 -1,97 0,0244 0,0278 0,0034 

2 50 -16,28 264,9660 -1,97 0,0244 0,0556 0,0312 

3 58 -8,28 68,5216 -1,00 0,1587 0,0833 0,0754 

4 58 -8,28 68,5216 -1,00 0,1587 0,1111 0,0476 

5 58 -8,28 68,5216 -1,00 0,1587 0,1389 0,0198 

6 60 -6,28 39,4105 -0,76 0,2236 0,1667 0,0569 

7 60 -6,28 39,4105 -0,76 0,2236 0,1944 0,0292 

8 60 -6,28 39,4105 -0,76 0,2236 0,2222 0,0014 

9 60 -6,28 39,4105 -0,76 0,2236 0,2500 0,0264 

10 60 -6,28 39,4105 -0,76 0,2236 0,2778 0,0542 

11 60 -6,28 39,4105 -0,76 0,2236 0,3056 0,0820 

12 60 -6,28 39,4105 -0,76 0,2236 0,3333 0,1097 

13 63 -3,28 10,7438 -0,40 0,3446 0,3611 0,0165 

14 63 -3,28 10,7438 -0,40 0,3446 0,3889 0,0443 

15 63 -3,28 10,7438 -0,40 0,3446 0,4167 0,0721 

16 65 -1,28 1,6327 -0,15 0,4404 0,4444 0,0040 

17 65 -1,28 1,6327 -0,15 0,4404 0,4722 0,0318 

18 65 -1,28 1,6327 -0,15 0,4404 0,5000 0,0596 

19 65 -1,28 1,6327 -0,15 0,4404 0,5278 0,0874 

20 66 -0,28 0,0772 -0,03 0,4880 0,5556 0,0676 

21 66 -0,28 0,0772 -0,03 0,4880 0,5833 0,0953 

22 67 0,72 0,5216 0,09 0,5359 0,6111 0,0752 

23 67 0,72 0,5216 0,09 0,5359 0,6389 0,1030 

24 68 1,72 2,9660 0,21 0,5832 0,6667 0,0835 

25 68 1,72 2,9660 0,21 0,5832 0,6944 0,1112 
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26 70 3,72 13,8549 0,45 0,6736 0,7222 0,0486 

27 70 3,72 13,8549 0,45 0,6736 0,7500 0,0764 

28 75 8,72 76,0772 1,05 0,8531 0,7778 0,0753 

29 75 8,72 76,0772 1,05 0,8531 0,8056 0,0475 

30 75 8,72 76,0772 1,05 0,8531 0,8333 0,0198 

31 75 8,72 76,0772 1,05 0,8531 0,8611 0,0080 

32 75 8,72 76,0772 1,05 0,8531 0,8889 0,0358 

33 80 13,72 188,2994 1,66 0,9515 0,9167 0,0348 

34 80 13,72 188,2994 1,66 0,9515 0,9444 0,0071 

35 83 16,72 279,6327 2,02 0,9783 0,9722 0,0061 

36 83 16,72 279,6327 2,02 0,9783 1,0000 0,0217 

∑ 2386  2401,22     

1  66,28 S1
2 

68,61     

  S1 8,28     

Lo = 0.1112 

Ltabel  0,05 (N = 36 = 0,147667) 

Normal 

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui sebagai berikut : 

N = 36 2)( XX  = 2401,22 

1X  = 2386 Lhitung-terbesar = 0,1112 

Dapat diperoleh dari nilai – nilai berikut ini : 

1. Rata – rata 

1X  = 
N

X 1  = 
36

2386
 = 66,28 

2. Simpangan Baku (S) 

1

2

n

XX
S ii  = 

136

22,2401
 = 61,68  = 8,28 

3. Contoh Perhitungan Uji Normalitas 

Untuk data ke 1 diketahui : 
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iX  = 50 

iX  = 66,28 

S = 8,28 

Maka : Zi = 
S

XX ii  = 
28,8

28,6650
  = - 1,97 

Berdasarkan tabel di atas, distribusi  - Z untuk Z = 1,97 diperoleh nilai 0,4756 

untuk Z = - 1,97, maka F(Zi) diperoleh nilai 0,5 – 0,4756 = 0,0244. 

)( iZS  = 
N

ZZ n i21  Z yang ,....., Zbanyaknya
 

 = 
36

1
 = 0,0278 

Sehingga )()F(Zi iZS  = 0278.00244,0  = 0.0034 

 

4. Hasil Pengujian 

Berdasarkan uji normalitas diperoleh Lhitung terbesar = 0,1112 dengan n = 36 

dan taraf signifikan 5% diperoleh Ltabel = 0,147667. Karena Lhitung terbesar < 

Ltabel, maka dikatakan data prestasi belajar pretest dari kelompok sampel 

berdistribusi normal. 

  



176 
 

 

 

 

SEBARAN DATA NILAI POSTEST 

No. Xi XXi  
2

i XX
 Z F(z) S(z) [F(z) – S(z)] 

1 70 -10,31 106,20 -1,48 0,0694 0,0278 0,0416 

2 70 -10,31 106,20 -1,48 0,0694 0,0556 0,0138 

3 70 -10,31 106,20 -1,48 0,0694 0,0833 0,0139 

4 70 -10,31 106,20 -1,48 0,0694 0,1111 0,0417 

5 70 -10,31 106,20 -1,48 0,0694 0,1389 0,0695 

6 70 -10,31 106,20 -1,48 0,0694 0,1667 0,0973 

7 70 -10,31 106,20 -1,48 0,0694 0,1944 0,1250 

8 75 -5,31 28,15 -0,76 0,2236 0,2222 0,0014 

9 75 -5,31 28,15 -0,76 0,2236 0,2500 0,0264 

10 78 -2,31 5,32 -0,33 0,3707 0,2778 0,0929 

11 78 -2,31 5,32 -0,33 0,3707 0,3056 0,0651 

12 78 -2,31 5,32 -0,33 0,3707 0,3333 0,0374 

13 78 -2,31 5,32 -0,33 0,3707 0,3611 0,0096 

14 78 -2,31 5,32 -0,33 0,3707 0,3889 0,0182 

15 78 -2,31 5,32 -0,33 0,3707 0,4167 0,0460 

16 80 -0,31 0,09 -0,04 0,4840 0,4444 0,0396 

17 80 -0,31 0,09 -0,04 0,4840 0,4722 0,0118 

18 80 -0,31 0,09 -0,04 0,4840 0,5000 0,0160 

19 80 -0,31 0,09 -0,04 0,4840 0,5278 0,0438 

20 80 -0,31 0,09 -0,04 0,4840 0,5556 0,0716 

21 80 -0,31 0,09 -0,04 0,4840 0,5833 0,0993 

22 80 -0,31 0,09 -0,04 0,4840 0,6111 0,1271 

23 83 2,69 7,26 0,39 0,6517 0,6389 0,0128 

24 83 2,69 7,26 0,39 0,6517 0,6667 0,0150 

25 83 2,69 7,26 0,39 0,6517 0,6944 0,0427 

26 85 4,69 22,04 0,67 0,7486 0,7222 0,0264 

27 85 4,69 22,04 0,67 0,7486 0,7500 0,0014 
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28 85 4,69 22,04 0,67 0,7486 0,7778 0,0292 

29 88 7,69 59,20 1,10 0,8643 0,8056 0,0587 

30 88 7,69 59,20 1,10 0,8643 0,8333 0,0310 

31 88 7,69 59,20 1,10 0,8643 0,8611 0,0032 

32 88 7,69 59,20 1,10 0,8643 0,8889 0,0246 

33 88 7,69 59,20 1,10 0,8643 0,9167 0,0524 

34 93 12,69 161,15 1,82 0,9656 0,9444 0,0212 

35 93 12,69 161,15 1,82 0,9656 0,9722 0,0066 

36 93 12,69 161,15 1,82 0,9656 1,0000 0,0344 

∑ 2891  1699,64     

2  80,31 S1
2 

48,56     

  S1 6,97     

 Lo = 0.1271 

Ltabel  0,05 (N = 36 = 0,147667) 

Normal 

 

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui sebagai berikut : 

N = 36 2)( XX  = 1699,64 

2X  = 2891 Lhitung-terbesar = 0,1271 

Dapat diperoleh dari nilai – nilai berikut ini : 

1. Rata – rata 

1X  = 
N

X 1  = 
36

2891
 = 80,31 

2. Simpangan Baku (S) 

1

2

n

XX
S ii  = 

136

64,1699
 = 56,48  = 6,97 

3. Contoh Perhitungan Uji Normalitas 

Untuk data ke 1 diketahui : 

iX  = 70 
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iX  = 80,31 

S = 6,97 

Maka : Zi = 
S

XX ii  = 
97,6

31,8070
  = - 1,48 

Berdasarkan tabel di atas, distribusi  - Z untuk Z = 1,48 diperoleh nilai 0,4306 

untuk Z = - 1,48, maka F(Zi) diperoleh nilai 0,5 – 0,4306 = 0,0694. 

)( iZS  = 
N

ZZ n i21  Z yang ,....., Zbanyaknya
 

 = 
36

1
 = 0,0278 

Sehingga )()F(Zi iZS  = 0278.00694,0  = 0.0416 

4. Hasil Pengujian 

Berdasarkan uji normalitas diperoleh Lhitung terbesar = 0,1271 dengan n = 36 

dan taraf signifikan 5% diperoleh Ltabel = 0,147667. Karena Lhitung terbesar < 

Ltabel, maka dikatakan data prestasi belajar postest dari kelompok sampel 

berdistribusi normal. 
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PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS VARIANS DENGAN  

MENGGUNAKAN TEKNIK UJI BARTLETT PADA  0,05 

(SUMBER SUDJANA, 2002 : 262 – 263) 

 

HARGA-HARGA YANG PERLU UNTUK UJI BARTLETT 

Sampel ke dk  1/(dk) Si
2 

Log Si
2 

(dk) Log Si
2 

1 

2 

…. 

K 

1n1  

1n 2  

….. 

1n k  

1/(n1 – 1) 

1/(n2 – 1) 

….. 

1/(nk – 1) 

S1
2 

S2
2 

…. 

Sk
2 

Log S1
2 

Log S2
2 

…. 

Log Sk
2 

(n1 – 1) Log Si
2
 

(n2 – 1) Log Si
2
 

….. 

(nk – 1) Log Si
2
 

Jumlah 1in  
)1n(

1

i

 -- -- (nk – 1) Log Si
2
 

 

 

Data  dk  1/(dk) Si Si
2 

Log Si
2 

(dk) Log 

Si
2 

Pretest 35 0,02857143 8,28 68,61 1,8363643 64,2728 

Postest 35 0,02857143 6,97 48,56 1,6862886 59,0201 

Jumlah 70 0,05714286 - - - 123,293 

 

1-n  dk  

Varians gabungan dari semua sampel : 

S
2
 = 

)1n(

S)1n(

i

2

1i  

 = 
70

)56,4835()61,6835( xx
 

 = 
70

1699,62401,222
 =  

70

4100,861
 

 = 58,584 

Log S
2
 = 1,768 
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Harga Satuan B : 

B = Log S
2
 x (ni-1) 

 = 1,768  x 70 = 123,744 

 
2
 = (Ln 10) {B - (ni – 1) Log Si

2
} 

 = 2,3026 (123,744 – 123,293) 

 = 2,3026 (0,452) 

 = 1,039714 

 = 1,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabel 
2
 pada  0,05 dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan dk(2 - 1) = 1 didapat 

nilai koefisien 
2
 pada  0,05 = 3,84. Ternyata bahwa 

2
 = 1,04 < 3,84. Maka 

hipotesis (H0) diterima. Berarti varians kedua kelompok data adalah homogen. 

 



181 
 

 

 

PENGUJIAN UJI t  BERDASARKAN INDIVIDUAL MATCHING  

HASIL POSTES DAN PRETES 

No. Absen Postes  Pretes  B b b2 

1 78 60 18 3,97 15,7785 

2 70 63 7 -7,03 49,3897 

3 70 65 5 -9,03 81,5008 

4 83 75 8 -6,03 36,3341 

5 93 50 43 28,97 839,3897 

6 78 60 18 3,97 15,7785 

7 70 50 20 5,97 35,6674 

8 78 75 3 -11,03 121,6119 

9 93 80 13 -1,03 1,0563 

10 80 68 12 -2,03 4,1119 

11 88 75 13 -1,03 1,0563 

12 83 75 8 -6,03 36,3341 

13 70 58 12 -2,03 4,1119 

14 88 80 8 -6,03 36,3341 

15 80 65 15 0,97 0,9452 

16 70 65 5 -9,03 81,5008 

17 75 58 17 2,97 8,8341 

18 85 66 19 4,97 24,7230 

19 70 66 4 -10,03 100,5563 

20 70 60 10 -4,03 16,2230 

21 78 60 18 3,97 15,7785 

22 78 63 15 0,97 0,9452 

23 85 67 18 3,97 15,7785 

24 80 68 12 -2,03 4,1119 

25 85 75 10 -4,03 16,2230 

26 88 83 5 -9,03 81,5008 

27 80 60 20 5,97 35,6674 

Lampiran 39 
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28 88 58 30 15,97 255,1119 

29 88 70 18 3,97 15,7785 

30 75 60 15 0,97 0,9452 

31 93 83 10 -4,03 16,2230 

32 78 60 18 3,97 15,7785 

33 83 63 20 5,97 35,6674 

34 80 65 15 0,97 0,9452 

35 80 67 13 -1,03 1,0563 

36 80 70 10 -4,03 16,2230 

 2891 2386 505 0,00 2038,97 

Mean 80,31 66,28 14,03 S1
2 

58,2563 

    S1 7,6326 

 

n/s

B
 t    

B

 

36/63,7

14,03
   t     

 = 
6/63,7

14,03
 

 = 
1,272097

03,14
 

 = 
1,27210

03,14
 

 = 11,02728 

 = 11,03 

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel untuk dk (36 – 1) = 

35 taraf signifikansi 5% diperoleh ttabel sebesar 1,68. Hasilnya thitung sebesar 11,03 

thitung > ttabel. Hal ini berarti bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

siswa memiliki pemahaman yang komprehensif dan analisis bagus dalam 
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pembelajaran, yaitu dari rata-rata sebesar 66,28 naik menjadi 80.31. Hal ini 

menunjukkan adanya kenaikan hasil belajar sebesar 14,03 

Analisis ketuntasan Hasil Belajar siswa kelas VII C 
No Kode Siswa Tugas 

1 

Tugas 

2 

Tugas 

3 

Tugas 

4 

Rata-

Rata 

Nilai 

Tugas 

Nilai 

Tes 

Nilai 

Akhir 

( ) 

Keterangan 

1 C-01 93 89 100 93 93.75 78 84.3 Tuntas 

2 C-02 81 74 84 74 78.25 70 73.3 Tuntas 

3 C-03 81 74 84 74 78.25 70 73.3 Tuntas 

4 C-04 90 86 99 84 89.75 83 85.7 Tuntas 

5 C-05 90 90 86 91 89.25 93 91.5 Tuntas 

6 C-06 90 86 99 84 89.75 78 82.7 Tuntas 

7 C-07 93 89 100 93 93.75 70 79.5 Tuntas 

8 C-08 90 89 84 80 85.75 78 81.1 Tuntas 

9 C-09 86 80 91 80 84.25 93 89.5 Tuntas 

10 C-10 86 80 91 80 84.25 80 81.7 Tuntas 

11 C-11 90 90 86 91 89.25 88 88.5 Tuntas 

12 C-12 90 89 84 80 85.75 83 84.1 Tuntas 

13 C-13 90 86 99 84 89.75 70 77.9 Tuntas 

14 C-14 90 89 84 80 85.75 88 87.1 Tuntas 

15 C-15 90 89 84 80 85.75 80 82.3 Tuntas 

16 C-16 90 89 84 80 85.75 70 76.3 Tuntas 

17 C-17 90 89 84 80 85.75 75 79.3 Tuntas 

18 C-18 90 86 99 84 89.75 85 86.9 Tuntas 

19 C-19 93 89 100 93 93.75 70 79.5 Tuntas 

20 C-20 90 90 86 91 89.25 70 77.7 Tuntas 

21 C-21 86 80 91 80 84.25 78 80.5 Tuntas 

22 C-22 81 74 84 74 78.25 78 78.1 Tuntas 

23 C-23 90 86 99 84 89.75 85 86.9 Tuntas 

24 C-24 93 89 100 93 93.75 80 85.5 Tuntas 

25 C-25 93 89 100 93 93.75 85 88.5 Tuntas 

26 C-26 81 74 84 74 78.25 88 84.1 Tuntas 

27 C-27 81 74 84 74 78.25 80 79.3 Tuntas 

28 C-28 81 74 84 74 78.25 88 84.1 Tuntas 

29 C-29 90 90 86 91 89.25 88 88.5 Tuntas 

30 C-30 93 89 100 93 93.75 75 82.5 Tuntas 

31 C-31 90 86 99 84 89.75 93 91.7 Tuntas 

32 C-32 86 80 91 80 84.25 78 80.5 Tuntas 

33 C-33 90 90 86 91 89.25 83 85.5 Tuntas 

34 C-34 86 80 91 80 84.25 80 81.7 Tuntas 

35 C-35 86 80 91 80 84.25 80 81.7 Tuntas 

36 C-36 90 90 86 91 89.25 80 83.7 Tuntas 

 JUMLAH       2985 Tuntas 

 RATA-RATA       82.92 Tuntas 
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No Hasil Belajar Siswa Jumlah 

1 Nilai tertinggi 91.7 

2 Nilai terendah 73.3 

3 Nilai rata-rata 82.92 

4 Siswa yang tuntas belajar 36 

5 Siswa yang tidak tuntas - 

6 Ketuntasan klasikal 100 % 

7 Keterangan Tuntas 
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LEMBAR JAWAB SISWA PRE-TEST 
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LEMBAR JAWAB POST-TEST 
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CONTOH TUGAS-TUGAS 
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CONTOH JAWABAN LKS 1 
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CONTOH JAWABAN LKS 2 
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CONTOH JAWABAN LKS 3 
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 CONTOH JAWABAN LKS 4 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA 

Gedung D7 Lt 3, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Kode Pos: 

50229 

Telp. (024) 70805795. Website: http://ipa.unnes.ac.id, Email: 

ipaunnes@yahoo.co.id 

 

SOAL PREPOST TES 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Mata Pelajaran : IPA 

Tema pokok  : Pemanasan Global 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Kajen 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL: 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan nomor absen kalian secara 

lengkap pada lembar jawaban yang sudah disediakan. 

2. Bacalah soal dengan teliti sebelum Anda menjawab. 

3. Kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. 

4. Periksalah jawaban sebelum diserahkan kepada guru 

5. Selamat mengerjakan 

 

A. Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar dengan memberikan 

tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, atau d. 

Bacaan 1 untuk soal 1-5 

Sore itu Ani disuruh ibunya menyapu halaman. Sampah yang disapu Ani 

ternyata banyak sekali dari daun-daun kering sampai sampah-sampah 

plastik, setelah sampahnya terkumpul Ani langsung membakarnya, setelah 

selesai menyapu Ani langsung mandi, kemudian berdandan, tidak lupa Ani 

menggunakan parfum spraynya. Padahal parfum spray tidak ramah 

lingkungan. 

1.Parfum spray yang dipakai Ani mengandung bahan kimia pencemar yaitu…. 

a.CH4 

c.SO2 

b.CFC 

d.CO

Lampiran 47 
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2.Bahan kimia yang terdapat pada parfum spray dapat merusak lingkungan, 

yaitu…. 

a. kerusakan tanah 

b. peningkatan hujan asam 

c. menipisnya kelembaban bumi 

d. penipisan lapisan ozon   

3.Penggunaan parfum spray dalam jangka panjang memicu pemanasan global 

yang berdampak buruk bagi lingkungan, yaitu…. 

a. bioremidiasi 

b. kenaikan suhu bumi 

c. elegal loging 

d. kenaikan es dikutub 

4.Pembakaran sampah dapat melepaskan gas CO2 yang lebih mudah diikat 

hemoglobin, hal ini berdampak bagi kesehatan, yaitu…. 

a. kejang-kejang 

b. kulit terbakar 

c. alergi 

d. insomnia 

5.Apabila aktivitas Ani seperti membakar sampah dan menggunakan parfum 

spray terus dilakukan, maka akan berdampak buruk pada lingkungan, 

sebaiknya perlu dilakukan cara yang lebih ramah lingkungan, salah satunya 

yaitu…. 

a. reduplicate  

b. replenish 

c. recharge  

d. recycle  
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Gambar untuk no 6-7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Gambar-gambar diatas merupakan aktivitas manusia yang dapat 

menyebabkan pemanasan global, secara urut gas apa saja yang dapat kalian 

temukan pada gambar tersebut…. 

a.CO, CO2, CFC, SO2  c. SO2, CO, CO2, CFC 

b.CFC, CO2, CO, SO2  d. CO2, CFC, SO2, CO 

7.Jangka panjang dari akumulasi gas yang dihasilkan pada gambar dapat 

menyebabkan pemanasan global. Hal itu perlu dilakukan pencegahan. 

Pencegahan apa yang bisa dilakukan…. 

a. 5R (reduce, reuse, recycle, replace, replant) 

b. pembuangan saringan CO2 

c. menyimpan sampah 

d. menggunakan bahan bakar fosil 

 

 

b. Asap kendaraan bermotor, b.pembakaran sampah, c. penggunaan 

parfum beraerosol, d. asap pabrik 

a b 

c d 
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8.Jangkrik yang terdapat pada botol yang penuh asap terlihat pingsan. Hal ini 

membuktikan bahwa…. 

a. asap pencemar dapat mempengaruhi makhluk hidup 

b. botol kaca mempengaruhi makhluk hidup 

c. gas tidak mempengaruhi apa-apa 

d. asap mempengaruhi botol kaca 

9.Ira meletakkan 2 mangkok berisi es, mangkok A dibiarkan terbuka, dan 

mangkok B ditutup plastik, setelah beberapa menit kemudian yang akan 

terjadi pada es tersebut adalah…. 

a. es B lebih banyak mencair daripada es A 

b. es A dan B mencair sama banyak 

c. es B lebih sedikit mencair daripada A 

d. masing-masing es masih utuh 

Bacaan 2 untuk soal 10-14 

Ari tinggal di area perindustrian. setiap hari ia menghirup asap-asap 

pabrik. Ari sudah menyarankan kepada pemilik pabrik agar dilakukan 

penanggulangan pada asap pabriknya agar tidak menggangu. 

10.Bacaan diatas menunjukkan bahwa asap pabrik dapat membuat keresahan 

bagi Ari. Apakah kalian dapat memperhitungkan apa yang akan dialami Ari 

jika hal tersebut terus dialami Ari? 

a. Kolera 

b. Penyakit paru-paru 

c. Hepatitis 

d. Penyakit limfa 

11. Dampak apakah yang akan diterima untuk jangka panjang dari 

pencemaran udara terhadap lingkungan? 

a. Berdampak pada munculnya spesies baru 

b. Berdampak pada naiknya permukaan air laut 

c. Berdampak pada air sungai menjadi hitam 

d. Berdampak pada naiknya permukaan es  
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12.Hal apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan 2 diatas? 

a. Asap-asap pabrik bisa menggangu kesehatan manusia 

b. Pabrik membahayakan otak 

c. Kesehatan manusia menggangu asap pabrik 

d. Pabrik perlu dihancurkan 

13.Apa solusi tepat yang dapat pemilik pabrik lakukan untuk mengatasi asap 

pabrik tersebut? 

a. Pemindahan pabrik 

b. Penggunaan filter asap 

c. Pembuangan asap dialihkan 

d. Pemasangan alarm 

14. Apakah yang dapat kalian temukan pada asap pabrik sehingga membuat 

keresahan bagi Ari? 

a. Pabrik tidak dihiraukan pemiliknya  

b. Tingginya kandungan CO2 

c. Banyaknya pekerja pabrik 

d. Tingginya kandungan CH4 

Bacaan 3 untuk soal 15-20 

Andi setiap pagi memanaskan motor di dalam rumahnya. Namun jika Ibu 

Andi melihat hal tersebut, Ibu andi akan menasehatinya bahwa 

memanaskan motor di dalam rumah akan menggangu kerja darah. 

15.Mengapa memanaskan motor di dalam rumah dapat menggangu kerja 

darah? 

a. Karena Hb lebih susah mengikat asap motor daripada oksigen 

b. Karena Hb orang lebih mudah mengikat asap motor daripada 

oksigen 

c. Karena Hb orang lebih mudah mengikat oksigen dari pada asap 

motor 

d. Karena Hb orang sama sukarnya mengikat oksigen dan asap motor 

16.Apa gas yang paling banyak kalian temukan dalam asap motor?

e. CFC  c.CH4 

f. C2O2  d.CO 
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17.Pada asap motor, dapatkah kalian temukan gas lain yang dapat menggangu 

kerja darah selain karbonmonoksida? 

a. karbondioksida 

b. nitrogen oksida 

c. sulfur dioksida 

d. hidroksida 

18.asap kendaraan bermotor akan meningkatkan gas rumah kaca dan memicu 

pemanasan global. Pengaruh manakah yang terkait pemanasan global? 

a. Meningkatnya gletser 

b. Meningkatnya suhu bumi 

c. Meningkatnya keberagaman populasi 

d. Meningkatnya es yang menutupi bumi 

19.Berdasarkan bacaan di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? 

a. Asap motor menjadi penyebab pemanasan global 

b. Asap motor menjadi penyebab membekunya es dikutub 

c. Naiknya es dikutup karena Asap motor 

d. Seseorang menjadi tuli karena Asap motor 

20Perhatikan hal di bawah ini! 

5) Sakit kepala 

6) Mual 

7) Hujan asam 

8) Berkurangnya cahaya matahari 

Berdasarkan data diatas, dampak manakah yang benar dari fakta Asap 

motor…. 

a. 1 dan 4    c. 2 dan 3  

b. 1 dan 2   d. 3 dan 4 
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B.  Jawablah soal dibawah ini dengan benar 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ceritakanlah proses pemanasan global pada gambar di atas! 

b. Sebutkan bahan-bahan kimia pencemar yang mempengaruhi 

pemanasan global! 

c. Berdasarkan gambar diatas, dapatkah kalian merencakan sebuah 

penanggulangan untuk mengatasi pemanasan global? 

2. Saat kita mengendarai sepeda motor, kadang kita berada tepat 

dibelakang bus yang mengeluarkan asap hitam yang mengganggu 

kita. Asap bus tersebut pemicu pemanasan global dan menganggu 

kesehatan manusia. Tunjukkan dampak buruk dari asap bus terhadap 

manusia dan lingkungan! 

3. Kulkas dan AC adalah salah satu bentuk dari perkembangan 

teknologi. Beberapa jenis kulkas dan AC masih menggunakan Freon 

sebagai gas pendingin. Freon adalah salah satu gas yang dapat 

merusak lapisan ozon (lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet), 

Freon dari kulkas akan terus mencapai lapisan ozon. freon akan 

menguraikan sejumlah ozon menjadi oksigen biasa yang tidak 

mampu menyaring sinar ultraviolet yang dapat membahayakan kulit. 

Dalam bulan Oktober 1987, 1989, 1990 dan 1991, lubang ozon yang 

luas telah dilacak di seluruh Antartika dengan kenaikan 60% 

a. Apa yang mungkin terjadi pada lapisan ozon jika lebih banyak lagi 

Freon yang diproduksi dan dibebaskan? 
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b. Menurut kalian, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut 

berpartisipasi dalam melindungi lapisan ozon? 

c. Simpulkan bacaan di atas dalam keterkaitan SETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pemanasan global merupakan salah satu permasalahan serius terhadap 

makhluk hidup dan lingkungan perlu diatasi secara terpadu. Beberapa cara 

yang telah dilakukan di negara-negara maju. Contohnya di Amerika Serikat, 

banyak pembangkit listrik tenaga batu bara menggunakan Flue Gas 

Desulfurization (FGD) untuk menghilangkan gas dari cerobong 

pembakaran. Sebagai contoh FGD adalah wet scrubber  yang umum 

digunakan di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Wet scrubber 

pada dasarnya adalah tower yang dilengkapi dengan kipas yang mengambil 

gas asap dari cerobong ke tower tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, 

Simpulkan artikel di atas dalam keterkaitan SETS 

 

  

SOCIETY (MASYARAKAT) 

TECHNOLOGY (TEKNOLOGI) 

SCIENCE (SAINS) 

ENVIRONMENT 

(LINGKUNGAN) 
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***Good Luck*** ***Good Luck*** 

SOCIETY (MASYARAKAT) 

SCIENCE (SAINS) 

TECHNOLOGY (TEKNOLOGI) 

 

ENVIRONMENT 

(LINGKUNGAN) 
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 DAFTAR NILAI UTS 

Kelas   : VII C 

Semester  : Gasal/ Genap 

Tahun Pelajaran : 2012/2013 

Mata Pelajaran : IPA 

NO NIS NAMA L/P NILAI DESKRIPSI 

1 5968 A. SHAFILA PUTRI P 73  

2 5969 ABDUL GHONI L 73  

3 5970 ADI LANGLANG BUANA L 53  

4 5971 AGUS RISKIYANTO L 80  

5 5972 ALI PRASETYO L 75  

6 5973 ANANTA KARITRA L 75  

7 5974 ARFAN RUSZALI L 77  

8 5975 ASEP SYAIFUL BAHRI L 60  

9 5976 ASTRI MUNDIYANI L 83  

10 5977 BAGUS TRI ANDI P 60  

11 5978 CICI RETNOSARI L 85  

12 5979 DZIKRONAH P 67  

13 5980 ESTU RISKININGSIH P 90  

14 5981 FADLILATUL ISTIQOMAH P 85  

15 5982 FAHISAL HAMID P 85  

16 5983 IRVANOLA TRI MARDIANSYAH L 68  

17 5984 ISTIKOMAH L 83  

18 5985 LARAS PUJI ASTUTI P 87  

19 5986 LINDA DWI ASTUTI P 73  

20 5987 LUTFI KHOIRUDIN P 83  

21 5988 M. FIKRI AQSHA ZULFA ISMAIL L 68  

22 5989 MACHILIA LOGI L 73  

23 5990 MUHAMMAD HUSAIN FURQON P 87  

24 5991 NUR KHASANAH L 80  

25 5992 R. AGUS TRIYOGI NURDWIPANGGA P 83  

26 5993 RINTAN DEVIA CAESARA L 83  

27 5994 RISDIYANSYAH P 63  

28 5995 RISKA NUR HIDAYAH L 63  

29 5996 RIYANTI AGUSTINA P 90  

30 5997 RIZKI JUNAEDI YUSUF P 67  

31 5998 SINTIA DEWI L 90  

32 5999 TIQSNA TIARA UDHAYANI P 85  

33 6000 TRI ARISMAENI P 80  

34 6001 VALENT MILAN GENTHA P 75  

35 6002 WAELILIS P 80  

36 6003 WAHYU AJI SANTOSO L 83  

  RERATA  76,81  

  NILAI TERTINGGI  90  

  NILAI TERENDAH  53  
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Lampiran 49 

Depan SMP N 2 Kajen Melakukan praktikum skala kecil 

Melakukan praktikum skala kecil 

 
Melakukan diskusi 

Pre – test 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Mendengarkan penjelasan guru Melakukan praktikum skala besar 

Melakukan praktikum skala besar 

 
Melakukan diskusi 

Melakukan penanaman pohon Hasil karya skala besar 

Presentasi perwakilan kelompok Memberikan kesimpulan 
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Konfirmasi Post – test 



220 
 

 

 

SDA 

  

PRODUK LKS IPA TERPADU BERPENDEKATAN SETS 

Lampiran 50 
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