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ABSTRAK 

Setyowati, Yeni. 2014. Pengembangan Media Question Card Berbasis 
Pendekatan Masalah pada Tema Energi dan Kehidupan untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP. Skripsi, Prodi Pendidikan IPA Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Utama Dr. Sri Wardani, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Nuni 
Widiarti, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Media Question Card, IPA Terpadu, Berpikir Kritis. 
 

Peraturan Pemerintah no.32 tahun 2013 menuntut tenaga pendidik untuk 
melaksanakan pembelajaran yang interaktif, kreatif dan menyenangkan untuk 
meningkatkan kemandirian dan minat siswa. Media pembelajaran yang 
mendukung pembelajaran demikian masih terbatas, sehingga dibutuhkan media 
yang tidak hanya mampu menarik minat belajar siswa, namun juga meningkatkan 
kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Peneliti mencoba mengembangkan 
media pembelajaran Question Card berbasis pendekatan masalah untuk 
membantu guru dalam melaksakan pembelajaran yang interaktif, kreatif dan 
menyenangkan.Desain penelitian ini adalah Research and Development(R n 
D).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media 
Question Card berbasis pendekatan masalah tema Energi dan Kehidupan pada 
makhluk hidup untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa media Question Card layak dan efektif digunakan 
dalam pembelajaran di SMP. Hasilpenilaian kelayakan media mencapai 96,18 % 
dan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang mencapai 76%. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media Question Card 
layak digunakan dalam kegiatan pembelakaran IPA Terpadu sesuai dengan 
kriteria menurut BNSP. Media Question Card berbasis pendekatan masalah layak 
dan efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA Terpadu tema Energi dan 
Kehidupan di SMP. 
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ABSTRACT 

Setyowati, Yeni. 2014. Development of Question Card MediaBased Problem for 
Energy and Life Themes to Increase High School Student Critical Thinking. 
Thesis, Science Education Program, Faculty of Mathematics and Science, 
Semarang State University. Dr. Sri Wardani, M.Si as Advisor I and Nuni Widiarti, 
S.Pd,M.Si as Advisor II. 

 
Keyword: Question Card Media, Integrated Science, Critical thinking. 
 
Government regulation no.32 2013 demandseducator to implementinteractive, 
creative and fun learning to increase autonomous and interest of student.Learning 
media which support the purpose is limited, that’s why we need media which is 
not only able to get student interest in learning but also able to increase 
autonomous and critical thinking. The researcher try to develop Question Card 
learning media based problem to guide teachers implements interactive, creative 
and fun learning. This research is a Research and Development. Research steps 
using the method developed by R & D are taken from the opinion Sugiyono, 
2009).The purpose of this research was to determine the feasibility and 
effectiveness of Question Card media  based learning for Energy and life themes 
to increase high school students clritical thinking. The results showed that a 
feasible and effective Question Card media applied in science teaching Integrated 
themes of Energy and Life. This is evident from the feasibility assessment scores 
reached 96.18 % according to the criteria to qualify as a National Education 
Standards. While the average critical thinking obtained 76% which means 
Question Card media effectively applied to learning science. Based on the results 
of the study concluded that a decent Question Card media used in accordance 
with the eligibility criteria according to the National Education Standards. Media 
Question Card also developed effective and can be used in science teaching 
Integrated theme problem based learning models of Energy and Life in SMP / 
MTs class VIII. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 32 tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah 

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 Ayat 1: “ 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik”. Tujuan dalam peraturan pemerintah tersebut dapat 

dicapai oleh guru dengan menggunakan pendekatan, model, metode, strategi dan 

media pembelajaran yang inovatif.  

Hasil observasi yang dilakukan di SMP N 1 Karangawen menunjukkan 

bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di sana sudah inovatif dan 

kreatif. Guru sudah memanfaatkan laboratorium untuk kegiatan praktikum dan 

menggunakan media sebagai bantuan dalam menyampaikan materi. Namun media 

yang ada hanya bisa digunakan di laboratorium saja. Padahal kesempatan siswa 

untuk dapat memanfaatkan laboratorium dalam pembelajaran  terbatas. Sehingga 

kegiatan pembelajaran yang lebih sering dilakukan dikelas menjadi kurang variatif 

dan kurang menarik. Siswa yang kurang berminat dalam kegiatan pembelajaran 

akan cenderung bersikap pasif selama pembelajaran berlangsung. Sikap siswa 

yang pasif selama pembelajaran, tidak adanya interaksi tanya jawab, rasa ingin 

tahu yang rendah membuat kemampuan berpikir kritis siswa tidak berkembang. 

Maka dibutuhkan media yang tidak hanya praktis dan mudah digunakan  di dalam 

ruang kelas, namun juga berpendakatan kooperatif untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran dengan kreatif, inovatif, dan menyenangkan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan diantaranya 

adalah pembelajaran konstruktivisme. Pada pembelajaran Konstruktivisme siswa 
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dapat berbagi pengetahuan, mencari (inquiry), menemukan pengetahuan, dan 

memahami pengetahuan. Pembelajaran yang seperti ini membuat siswa merasa 

senang, termotivasi, dan tertantang karena mereka berpartisipasi secara aktif 

dalam  kegiatan pembelajaran  (Sanjaya, 2006). 

Salah satu model pembelajaran yang inovatif dan berpendekatan 

konstruktivisme adalah model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based 

Learning. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan 

intelektual, belajar bersikap seperti orang dewasa, melalui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi siswa yang mandiri (Sanjaya, 2007). 

Berpikir kritis digunakan dalam berbagai situasi dan kesempatan dalam 

upaya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Oleh karena itu penting pula 

bagi seseorang untuk belajar kemampuan berpikir kritis, karena berpikir kritis 

tidak serta merta diperoleh tanpa melalui proses belajar. Berpikir kritis bukanlah 

kemampuan yang diwariskan secara genetik dari orang tua, melainkan 

kemampuan yang bisa diperoleh dengan berlatih melalui proses pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis adalah pembelajaran berbasis masalah (Arends, 2007). 

Untuk menyajikan permasalahan dalam pembelajaran berbasis masalah, 

guru membutuhkan scaffolding atau media yang dapat membantu memberikan 

permasalahan pada siswa (Arends, 2007). Media pembelajaran bermacam-macam 

jenisnya. Menurut klasifikasinya media pembelajaran dibagi menjadi media 

visual, audio, dan audio visual (Djamarah, 2006). Namun tidak semua media 

dapat digunakan sebagai scaffolding untuk membantu guru memberikan 

permasalahan dalam PBL. Media yang dianggap paling cocok untuk membantu 

guru memberikan permasalahan adalah media visual dan berbentuk kartu. 

Media kartu dianggap sesuai karena memiliki beberapa kelebihan yang 

tidak dimiliki media lainnya. Media kartu praktis digunakan dalam pembelajaran 

di kelas karena ukurannya yang minimalis, desain yang bisa disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran dan mudah digunakan. Media kartu dapat mengongkritkan 

konsep yang abstrak dan mengarahkan perhatian pada satu titik fokus. Media 
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kartu juga dapat meningkatkan interaksi dengan siswa sehingga pesan yang 

disampaikan oleh guru dapat tertangkap dengan baik (Pratiwi, 2009). 

Media kartu dengan berbagai kelebihannya tersebut sesuai untuk 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas sebagai sarana untuk meningkatkan peran 

aktif dan kemampuan berpikir siswa. Sehingga siswa tidak hanya aktif ketika 

bekerja di laboratorium saja, namun siswa juga bisa berperan aktif dalam 

pembelajaran di kelas.  

Peneliti mencoba mengatasi permasalah akan kebutuhan media 

pembelajaran yang kooperatif, praktis, dan mudah digunakan di dalam kelas 

dengan mengembangkan media pembelajaran yang tidak hanya bisa 

meningkatkan minat belajar siswa namun juga melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga siswa tidak lagi pasif dan kemampuan berpikir kritisnya 

meningkat. Penelitian ini terangkum dalam judul “PENGEMBANGAN MEDIA 

QUESTION CARD BERBASIS PENDEKATAN MASALAH PADA TEMA 

ENERGI DAN KEHIDUPAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS SISWA SMP”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas rumusan 

masalah yang diajukan dalam penlitian ini adalah: 

1. Apakah media Question Card berbasis pendekatan masalah layak digunakan 

sebagai media dalam pembelajaran IPA tema Energi dan Kehidupan? 

2. Apakah media Question Card berbasis pendekatan masalah 

efektifmeningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah media pembelajaran Question Card berbasis 

pendekatan masalahlayak digunakan sebagai media dalam pembelajaran 

IPA tema Energi dan Kehidupan bagi siswa SMP 

2. Untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran Question Card berbasis 

pendekatan masalahdalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

SMP. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya 

selama proses pembelajaran. 

b. Membantu meningkatkan pemahaman mengenai materi IPA Terpadu. 

c. Membantu meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. BagiGuru 

a. Produk hasil penelitian dapat digunakan sebagai media dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran IPA Terpadu, khususnya pada materi energi dan 

kehidupan. 

b. Sebagai masukan bagi Guru untuk melakukan variasi kegiatan 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan dalam menggunakan media 

pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran IPA Terpadu SMP. 

b. Menambah wawasan dan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian 

berikutnya 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Pengembangan Media Question Card 

Pengembangan media Question Card merupakan media pembelajaran yang 

berbentuk kartu dari kertas berisi soal-soal berbasis pendekatan masalah dengan 

gambar yang menarik. Pengembangan yang dilakukan berupa penyajian dan isi. 

Penyajian Question Card dibuat menjadi lebih menarik dan tahan lama. 

Sedangkan isi Question Card dibuat berbasis pendekatan masalah. 

1.5.2 Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Menurut Sanjaya (2007), Problem Based Learning atau pembelajaran 

berbasis masalah merupakan pembelajaran dengan aktivitas siswa mengerjakan 

permasalahan yang bertujuan untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, serta 
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mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

1.5.3 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan antara 

pengetahuan, merupakan proses yang  “dialektis” , artinya selama berpikir, pikiran 

dalam keadaan  tanya  jawab, untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan 

(Abu & Widodo, 2004). Kemampuan berpikir kritis termasuk kompetensi tingkat 

tinggi dan dapat dipandang sebagai kelanjutan  dari kompetensi dasar  (basic 

skills) dalam pembelajaran (Fatmawati, 2010). 

1.5.4 Tema Energi dan Kehidupan 

Dalam KTSP, Tema Energi dan Kehidupan merupakan materi pokok 

pelajaran IPA Terpadu SMP kelas VIII semester 2. Tema ini penting dipelajari 

oleh siswa karena mencakup identifikasi macam-macam energi dan perubahannya 

secara fisika. Sedangkan secara biologi mencakup bentuk-betuk aliran energi 

dalam kehidupan, seperti rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Berpikir Kritis 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010). Sehingga siswa akan dapat belajar dengan baik apabila siswa diberikan 

kesempatan untuk menemukan atau mengalami sendiri, bukan hanya melalui 

transfer informasi dari guru. Dengan kata lain pembelajaran akan lebih bermakna 

apabila siswa belajar secara andiri. Dimyati dan Mudjiono (2009) menyatakan 

bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks sehingga 

siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Siswa dikatakan belajar apabila siswa melakukan interaksi, baik dengan 

orang lain maupun dengan lingkungan. Dari hasil interaksi ini siswa akan 

memperoleh pengalaman. Pengalaman ini adalah suatu proses yang melibatkan 

berbagai komponen dalam pembelajaran yang membentuk kesatuan hingga 

dihasilkan perubahan perilaku.  

 Orang dapat berpikir, tetapi berpikir itu tidak dapat diamati secara 

langsung. Banyak usaha telah dilakukan untuk menerangkan “berpikir”, tetapi 

pengetahuan kita tentang proses itu dan demikian juga tentang bagaimana cara 

meningkatkannya masih belum lengkap (Slameto, 2010). Kemampuan berpikir 

kritis memiliki peran penting dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Seseorang 

membutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan persoalan dalam 

kehidupan. 

 Menurut Arends (2007) berpikir adalah sebuah proses representasi secara 

simbolis (melalui bahasa) berbagai objek dan kejadian riil dan menggunakan 

representasi simbolis itu untuk menemukan prinsip-prinsip esensial objek dan 

kejadian tersebut. Representasi simbolis (abstrak) itu biasanya diperbandingkan 

dengan operasi-operasi mental yang didasarkan pada fakta dan kasus-kasus 

tertentu di tingkat konkrit.  
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 Kemampuan berpikir kritis bukanlah kemampuan yang diwariskan secara 

genetik oleh orang tua. Berpikir kritis dapat dilatih dan dikembangkan melalui 

serangkaian proses pembelajaran. Terdapat beberapa macam model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemapuan berpikir kritis, diantaranya 

dalah project-based learning, problem based learning, dan problem solving 

(Sanjaya, 2007).  

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis apabila 

memenuhi indikator-indikator berpikir kritis. Indikator berpikir kritis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah indikator berpikir kritis menurut Robert 

Ennis (Widyastuti, 2013). Menurut Ennis dalam Widyastuti (2013), indikator 

berpikir kritis secara garis besar dibagi menjadi lima bagian. Indikator 

keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (Widyastuti,2013) mencakup: 

1) Memberikan penjelasan sederhana, meliputi mengidentifiksi dan merumuskan 

pertanyaan. 

2) Membangun keterampilan dasar meliputi menyimpulkan dan memberi alasan, 

mencari persamaan dan perbedaan. 

3) Mencari struktur, merangkum dan mempertimbangkan. 

4) Memberi penjelasan lebih lanjut 

5) Mengatur strategi dan teknis. Memutuskan, mencari sebab, mengartikan dan 

memberi contoh. 

Indikator berpikir kritis ini kemudian dipecah lagi menjadi sub bagian yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.1 

Kemampuan berpikir kritis bukanlah kemampuan yang diperoleh sejak 

lahir. Kemampuan ini bisa diperoleh dengan cara berlatih.  Cara melatih 

kemampuan berpikir siswa diantaranya dengan menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif untuk merangsang siswa meningkatkan kemampuan 

berpikirnya, menerapkan pembelajaran student centered atau dengan memberikan 

pertanyaan yang meminta siswa untuk menyimpulkan, mengemukakan hipotesis, 

menganalisis, menerapkan, mengevaluasi dan membandingkan 
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Tabel 2.1 Indikator berpikir kritis menurut Ennis. 

Keterampilan beerpikir kritis Sub keterampilan berpikir kritis 
1. Member penjelasan sederhana 

(elementary clarification) 
 

1.Memfokuskanpertanyaan 
2. Menganalisis argumen 
3. Bertanya dan menjawab pertanyaan 

menantang 
2. Membangun keterampilan 

dasar (basic support) 
4. Mempertmbangkan kredibilitas 

(criteria) suatu sumber 
5. Mengobservasi dan mengembangkan 

hasil observasi 
3. Menyimpulkan (inference) 6. Membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi 
7. Membuat induksi dan 

mempertimbangkan induksi 
8. Membuat dan mempertimbangkan 

nilai keputusan 
4. Membuat penjelasan lebih 

lanjut (advanced clarification) 
9. Mengidentifikasi istilah, 

mempertimbangkan definisi 
10. Mengidentifikasi asumsi 

5. Strategi dan teknis  11. Memutuskan suatu tindakan 
12. Berinteraksi dengan orang lain 

 

2.2 Pengembangan Media Question Card 

Media berasal dari bahasa latin medium yang secara bahasa berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Heinich dan kawan-kawan dalam Arsyad ( 2008)  

mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi 

antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, radio, film, foto, rekaman audio, 

gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media. 

Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu 

disebut media pembelajaran.  

Media menurut klasifikasinya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi bergantung dari mana melihatnya. Dilihat dari sifatnya media dapat 

dibagi menjadi media auditif, media visual dan audio visual. Media auditif yaitu 

media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur 

suara seperti radio dan rekaman suara. Media visual yaitu media yang hanya dapat 

dilihat saja, tidak mengandung unsur suara, misalnya film slide, foto, transparansi, 
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kartu, gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan 

lain sebagainya. Media audio visual yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur gambar yang bisa dilihat juga mengandung unsur suara yang bisa didengar 

misalnya rekaman video, film, dan slide suara (Djamarah, 2006). 

Kelebihan kartu pembelajaran menurut Pratiwi (2009) adalah:  

1. Kartu dapat mengongkritkan konsep yang abstrak 

2. Kartu dapat menimbulkan persepsi yang sama pada siswa yang 

mempunyai latar belakang yang berbeda sehingga dapat mengurangi 

terjadinya salah komunikasi 

3. Melalui penggunaan kartu dalam pelajaran meningkatkan terjadinya 

interaksi langsung dengan siswa, sehingga pesan pengajaran yang 

disampaikan guru dapat diterima dengan baik. 

4. Kartu dapat mengarahkan perhatian kepada satu titik fokus 

5. Memungkinkan terjadi interaksi langsung antara guru dengan siswa 

sehingga pesan pengajaran yang disampaikan guru dapat diterima baik 

oleh siswa. 

Media pembelajaran Question Card berbasis pendekatan masalah adalah 

media pembelajaran berbentuk kartu dengan gambar yang menarik berisi soal atau 

masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pengembangan media Question 

Card adalah penyempurnaan media Question Card yang sudah pernah dibuat oleh 

Vivi Nurul Ifadhoh (2012). Penyempurnaan media dilakukan pada aspek isi dan 

penyajian. 

Penyempurnaan pada aspek isi diantaranya dengan meningkatkan tingkat 

kesulitan soal dari C1-C3 menjadi C1-C6. Soal-soal dalam media Question Card 

juga dibuat berdasarkan Problem Based Learning. Gambar di dalam media 

Question Card selain disajikan untuk menarik minat siswa  juga digunakan 

sebagai ilustrasi soal.  

Sedangkan pada aspek penyajian dilakukan pengembangan desain Question 

Card sehingga tampilan Question Card menjadi seragam. Ukuran Question Card 

juga diperbesar dari 10 x 10 cm menjadi berukuran 10 x 7 cm. Sedangkan cetakan 
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Question Card menggunakan kertas kualitas ivory 260, sehingga Question Card 

dapat bertahan lebih lama. 

Dasar pengembangan media Question Cardberbasis pendekatan masalah 

pada komponen bahasa, isi, dan penyajian adalah Badan Nasional Standar 

Pendidikan (BNSP, 2007) dan Sudjana (2010). Media pembelajaran yang baik 

menurut BNSP (2007) dari segi isi harus sesuai dengan SK dan KD, mampu 

mendorong rasa ingin tahu siswa, up to date, gambar ilustrasi yang sesuai dengan 

materi, dan menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Media dari segi 

bahasa harus sesuai dengan perkembangan berpikir siswa, menggunakan ejaan 

yang disempurnakan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan 

keterbacaan. Media dari segi penyajian harus runtut, konsisten dalan sistematika 

penyajian, warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi, warna tulisan 

kontran dengan latar belakang, bentuk dan warna objek sesuai realita, dan terdapar 

ilustrasi yang disertai gambar. 

Karakteristik media pembelajaran yang baik menurut Sudjana (2010) tidak 

jauh berbeda dengan BSNP (2007). Media yang baik menurut Sudjana (2010) 

harus sesuai dengan tujuan pengajaran, mendukung isi bahan pengajaran, mudah 

diperoleh, sesuai dengan taraf berpikir siswa, tersedia waktu untuk 

menggunakannya, dan keterampilan guru untuk menggunakannya. 

2.3 Pembelajaran Berbasis Masalah  

  Pembelajaran berbasis masalah merupakan implementasi dari teori 

konstruktivisme yang dapat melatih siswa menjadi pembelajar yang mandiri, 

meniru peran orang dewasa dalam menyelesaikan masalah dan mampu 

memandang masalah dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda. 

Menurut Ibrahim dan Nur dalam Trianto (2007) tahapan dalam Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah ada lima yang dijelaskan dalam tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Sintaksis untuk Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1 Fase 1: Memberikan orientasi tentang 
permasalahannya kepada 
siswa. 

Guru membahas tujuan pelajaran, 
mendeskripsikan dan memotivasi siswa 
untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi 
masalah. 

Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk 
meneliti. 

Guru membantu siswa untuk 
mendefinisikan dan mengorganisasikan 
tugas-tugas belajar yang terkait dengan 
permasalahannya. 

Fase 3 : Membantu investigasi mandiri 
dan kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk 
mendapatkan informasi yang tepat, 
melaksanakan eksperimen, dan mencari 
penjelasan dan solusi. 

Fase 4 : Mengembangkan dan 
mempresentasikan hasil 

Guru membantu siswa dalam 
merencanakan dan menyiapkan hasil-
hasil yang tepat, seperti laporan, 
rekaman, video, dan model-model dan 
membantu mereka untuk 
menyampaikan pada temannya. 

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi 
proses mengatasi masalah. 

Guru membantu siswa untuk 
melakukan refleksi terhadap 
investigasinya dan proses-proses yang 
mereka gunakan. 

 

Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow dalam Min Liu (2005) 

karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah diantaranya adalah learning is 

student centered, authentic problems form the organizing focus for learning, new 

information is acquired through self-directed learning, learning occurs in small 

groups, learning occurs in small groups dan teachers act as facilitators. 

Penjelasan lebih lanjut dari karakteristik pembelajaran berbasis masalah 

dijabarkan sebagai berikut:  

1.  Learning is student-centered 

Learning is student-centered berarti pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa 

dituntut untuk berperan aktif. Sebagaimana dalam teori konstruktivisme dimana 

siswa didorong untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri.  

2.  Authentic problems form the organizing focus for learning  
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Authentic problems form the organizing focus for learningberarti siswa belajar 

dari masalah yang bersifat otentik atau nyata yang disajikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian siswa lebih mudah dalam memahami masalah 

tersebut dan mampu menerapkannya dalam kehidupan.  

3.  New information is acquired through self-directed learning 

New information is acquired through self-directed learning berarti siswa perlu 

mengetahui pengetahuan prasyarat untuk memecahkan masalah yang disajikan 

padanya. Pengetahuan prasyarat ini diperoleh oleh siswa dengan mencari sendiri 

dari berbagai sumber.  

4.  Learning occurs in small groups 

Learning occurs in small groups berarti pembelajaran berbasis masalah umumnya 

dilakukan dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil ini harus ditentukan 

pembagian tugas dan penetapan tujuan yang jelas. Sehingga terjadi interaksi 

ilmiah antar individu dan saling bertukar pikiran untuk membangun pengetahuan 

secara kolaboratif. 

5.  Teachers act as facilitators. 

Teachers act as facilitators berarti dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis 

masalah guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu guru 

harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

 Pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik utama berupa 

pembelajaran dengan menyelesaikan masalah atau belajar dari masalah yang 

otentik dalam suatu kelompok belajar. Peran guru dalam pembelajaran hanya 

sebagai fasilitator yang mendampingi siswa, sehingga pembelajaran berpusat pada 

siswa. Siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

2.4 Tema Energi dan Kehidupan 

Tema Energi dan Kehidupan merupakan materi yang bersifat abstrak, 

sehingga tidak bisa diamati secara langsung dengan indera penglihatan. Dengan 

model pembelajaran yang konvensional, siswa kesulitan memahami tema ini. Hal 

ini dibuktikan dengan rendahnya aktivitas siswa di dalam kelas. Oleh karena itu 

tema Energi dan Kehidupan dipilih dalam penelitian ini.  
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Model keterpaduan yang digunakan pada tema ini adalah model shared 

(berbagi). Model shared adalah membelajarkan semua konsep dari suatu KD, 

dimulai dari konsep yang beririsan sebagai unsur pengikat. Keunggulan model ini 

adalah siswa mendapatkan pemahaman yang utuh dengan pengetahuan yang 

bersifat kontekstual dan pembelajaran yang efisien (Fogarty dalam Kemendikbud, 

2013). Ruang lingkup tema Energi dan Kehidupan pada mata pelajaran IPA di 

SMP dapat digambarkan dalam skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema keterpaduan Energi dan Kehidupan 

Berikut penjelasan cakupan tema Energi dan Kehidupan yang dibahas pada 

pelajaran IPA kelas VIII SMP. 

2.4.1 Pengertian Energi 

 Menurut Riyanto (2007) energi adalah kemampuan untuk melakukan 

usaha atau kerja. Energi tidak hanya dimiliki oleh makhluk hidup saja, tapi juga 

dimiliki oleh benda mati. Besaran energi dalam Satuan Internasional (SI) 

dinyatakan dengan satuan Joule (J). Satuan energi lain adalah erg dan kalori. 

2.4.2 Bentuk Energi 

Macam-macam bentuk energi yang  disimpan dalam suatu benda 

diantaranya adalah energi listrik, energi kimia, energi kalor, energi cahaya, energi 

potensial pegas, energi bunyi, energi atom. Macam-macam energi ini tersimpan 

dalam benda dan biasa dijumpai pada kehidupan sehari-hari. 

2.4.3 Hukum Kekekalan Energi 

 Hukum kekekalan energi merupakan hukum termodinamika yang pertama. 

Hukum kekekalan energi berbunyi, “Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat 

dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain”.  

Energi 
dan 

Kehidupan 

Aliran 
energi pada 

makhluk 
hidup 

Hukum 
Kekekalan 
Mekanik 

Biologi Fisika 
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2.4.4 Perubahan Bentuk Energi 

Sumber energi utama bagi makhluk hidup dipermukaan bumi ini adalah 

matahari. Tumbuhan mengambil energi matahari dan menggunakannya untuk 

proses fotosintesis. Energi yang disimpan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis 

dimakan oleh manusia dan hewan. Pada proses makan dan dimakan tersebut 

terjadi perubahan energi. Mulai dari energi cahaya matahari yang diubah oleh 

tumbuhan menjadi energi kimia. Energi kimia dalam tumbuhan yang dimakan 

oleh manusia dan hewan diubah melalui proses respirasi menjadi energi panas 

(Riyanto, 2007). 

2.4.5 Sumber Energi 

 Selain energi matahari, banyak sumber energi lain yang ada di sekitar kita 

diantaranya adalah: energi angin, energi air, energi surya, energi nuklir atau atom, 

energi panas bumi, energi biomassa, energi biogas,energi minyak bumi dan batu 

bara (Riyanto, 2007). 

2.4.6 Energi Mekanik 

Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena 

kedudukan dan geraknya. energi mekanik terdiri atas energi potensial dan energi 

kinetik.  

1) Energi Potensial  

Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena 

kedudukannya. Benda yang memiliki energi potensial antara lain pegas, karet 

yang direnggangkan, dan benda yang memiliki ketinggian tertentu (Riyanto, 

2007). 

6.  Dengan : Ep = Energi potensial (joule) 

   m = massa benda (kg) 

   g = (percepatan gravitasi) (m/s2)   

   h = ketinggian (m) 

 

 

 

 

Ep = m.g.h 
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2) Energi kinetik 

Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. 

Contoh energi kinetik adalah mangga yang jatuh dari pohonnya, mobil yang 

sedang berjalan, air terjun.  

   Dengan : Ek = Energi kinetik (joule) 

      m = massa benda (kg) 

       v = kecepatan (m/s) 

3)  Hukum Kekekalan Energi Mekanik 

Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. 

 Dengan : Em= Energi mekanik 

   Ep= Energi potensial 

   Ek= Energi kinetik 

4) Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan 

Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan oleh makhluk 

hidup untuk menghasilkan energi. Dalam proses makan dan dimakan ini terjadi 

transfer energi dari produsen ke konsumen tingkat 1, dari konsumen tingkat I ke 

konsumen tingkat II, dari konsumen tingkat II ke konsumen tingkat III, dan 

seterusnya. Contoh peristiwa rantai makanan: 

Padi Ayam  Manusia  Pengurai 

 Jaring-jaring makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk 

hidup yang kompleks dan saling berhubungan. Konsumen tidak hanya bergantung 

pada satu jenis sumber makanan saja. Tikus misalnya, tidak hanya memakan padi  

tapi juga memakan apa saja yang bisa dicerna oleh sistem dalam tubuhnya. 

Contoh jaring-jaring makanan:  

 

 

 

 

 

 

 

Ek = 1/2.m.v2 

Em = Ep + 
Ek 

rumput 

belalang 

cacing 

kambing 

burung 

katak 

buaya 

ular 
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2.4.7 Aliran Energi 

Aliran energi adalah proses perpindahan energi antar makhluk hidup melalui 

proses makan dan dimakan. Pengurangan jumlah energi selalu terjadi dalam setiap 

proses perpindahan energi. Energi matahari yang masuk ke bumi hanya sekitar 

5%. Dari jumlah itu, yang dapat diserap oleh tumbuhan dan dimanfaatkan untuk 

melakukan proses fotosintesis hanya 2%. Sebagian energi lain yang tidak 

digunakan akan dipantulkan lagi ke atmosfer bumi. Energi yang terkandung dalam 

amilum pada tumbuhan juga tidak semuanya dapat diserap oleh konsumen. 

Sebagian energi terbuang dalam bentuk panas dan sebagian yang lain terbuang 

sebagai zat sisa. Pengurangan terbesar dalam proses perpindahan energi dari 

produsen ke konsumen. 

2.5 Road Map Penelitian Yang Sudah Dilakukan 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi dasar 

penelitian ini diantaranya adalah Min Liu yang berjudul Motivating Students 

Through Problem Based Learning, Snyder yang berjudul Teaching Critical 

Thinking And Problem Solving Skills, Afcariono yang berjudul Penerapan 

Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa 

pada Mata Pelajaran Biologi. Sedangkan penelitian yang menunjukkan efektivitas 

penggunaan kartu dalam pembelajaran dilakukan oleh Pratiwi dalam Pemanfaatan 

Kartu Pembelajaran dan Styrofoam Chart sebagai Media Belajar Materi Pokok 

Sistem Pernapasan pada Manusia di SMP Negeri 4 Pati dan Ifadhoh (2012) dalam 

Pengaruh Metode Diskusi dengan Pendekatan SETS dan Media Question Card 

terhadap hasil Belajar Hidrokarbon Siswa Kelas X SMA Negeri 14 Semarang. 

Min Liu dalam jurnalnya yang berjudul Motivating Students Through 

Problem Based Learning (2005) menjelaskan temuan dari hasil penelitian yang 

dilakukannya di sebuah sekolah. Min Liu meneliti tentang efektivitas penggunaan 

“hypermedia” berbasis PBL dalam meningkatkan pengetahuan sains, perbedaan 

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan setelah menggunakan program 

hypermedia, dan korelasi antara sikap dalam belajar sains, motivasi dan 

pengetahuan sains. Hasil penelitian Min Liu menunjukkan bahwa pengetahuan 

sains siswa telah meningkat secara signifikan seiring dengan motivasi dan sikap 
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siswa dalam pembelajaran setelah menggunakan metode Problem Based 

Learning. 

Sejalan dengan penelitian Min Liu (2005), Afcariono (2007) juga 

melakukan penelitin tentang pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian Afcariono terangkum dalam 

jurnal yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Biologi. 

Penilitian Afcariono menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis 

masalah pada mata pelajaran biologi ternyata dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa kelas X-A SMA Negeri 1 Ngantang. Hal ini dapat dilihat melalui 

adanya perubahan pada pola pikir siswa berdasarkan tingkat kognitif. 

Kemampuan bertanya dan menjawab siswa meningkat dari kemampuan berpikir 

tingkat rendah (pengetahuan, pemahaman,  dan aplikasi) menjadi berpikir tingkat 

tinggi (analisis, sintesis, dan evaluasi). 

Sementara Snyder (2008) dalam jurnal yang berjudul Teaching Critical 

Thingking and Problem Solving Skills menunjukkan bahwa dengan melibatkan 

siswa secara aktif dalam aktivitas yang kolaboratif atau berbasis proyek dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Penelitian tentang pembelajaran 

berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis juga dilakukan 

Fachrurazi (2011) dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Komunikasi Matematis Siswa 

Sekolah Dasar. Dalam penelitiannya ini Fachrurazi (2011) menunjukkan bahwa 

siswa pada kelas pembelajaran masalah mengalami peningkatan kemampuan 

berpikir kritis lebih tinggi daripada siswa pada kelas konvensional.  

Peningkatan kemampuan berpikir siswa juga ditunjukkan oleh Widowati 

(2008) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Critical Thinking 

melalui Penerapan Model PBL (Problem Based Learning) dalam Pembelajaran 

Sains. Hasil penelitian Widowati menunjukkan bahwa pembelajaran dengan PBL 

mampu meningkatkan Critical Thinking daripada pembelajaran dengan 

menggunakan literature. PBL memberikan kondisi belajar aktif pada siswa untuk 

mengkonstruksi konsep-konsep yang dipelajarinya dan mengembangkan 
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kemampuannya sebagai pembelajar dengan menerapkan metode ilmiah untuk 

menyelesaikan masalah dan mengembangkan berpikir kritis. 

Penelitian lain yang menunjukkan efektivitas penggunaan media kartu 

dalam pembelajaran ditunjukkan oleh Pratiwi (2009) dalam skripsi yang berjudul 

Pemanfaatan kartu pembelajaran dan styrofoam chart sebagai media belajar dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa hingga 96,5 %  pada materi pokok 

sistem pernapasan pada manusia di SMP Negeri 4 Pati. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemanfaatan kartu pembelajaran dan styrofoam chart 

sebagai media belajar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa hingga 

96,5 %  pada materi pokok sistem pernapasan pada manusia di SMP Negeri 4 

Pati. 

Ifadhoh (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Metode 

Diskusi dengan Pendekatan SETS dan Media Question Card terhadap Hasil 

Belajar Hidrokarbon Siswa Kelas X SMA Negeri 14 Semarang juga menunjukkan 

Metode Diskusi dengan Pendekatan SETS dan Media Question Card dapat 

meningkatkan  Hasil Belajar Hidrokarbon Siswa Kelas X SMA Negeri 14. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Media pembelajaran adalah perantara yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dengan adanya media 

pembelajaran guru dapat menyampaikan materi dengan lebih mudah. Sedangkan 

bagi siswa penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar. 

Peningkatan motivasi biasanya diiringi dengan keingintahuan yang tinggi. Rasa 

ingin tahu ini akan membuat siswa belajar dengan sungguh-sungguh untuk 

memenuhi rasa ingin tahunya. Oleh karena itu penting  bagi guru untuk 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkannya 

sehingga akan lebih mempermudah siswa dalam menerima pelajaran. 

TemaEnergi dan Kehidupanadalah materi yang dianggap sulit oleh siswa 

karena konsep yang ada dalam materi ini sebagian besar berupa teori abstrak yang 

tidak dapat diamati secara langsung. Dengan menggunakan media pembelajaran 

Question Card berbasis pendekatan masalah diharapkan siswa dapat memahami 

tema Energi dan Kehidupan melalui penyelesaian masalah yang disajikan dalam 
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kartu. Permasalahan dalam kartu tersebut disesuaikan dengan konteks tema pada 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian siswa akan lebih tertarik untuk belajar 

karena konsep yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dialaminya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pada kelas eksperimen akan diberikan pembelajaran dengan media Question 

Card berbasis pendekatan masalah. Diharapkan siswa akan lebih termotivasi dan 

kritis dalam  memecahkan masalah. Saat siswa mendapatkan masalah yang harus 

dipecahkan, siswa akan tertantang untu menyelesaikan masalah dengan baik. 

Penyelesaian masalah yang berhasil atau gagal akan selalu tertanam dalam 

memori otak mereka. Hal ini karena pemgalaman penyelesaian masalah dialami 

secara langsung oleh siswa melalui alat indera mereka sendiri. Dengan masalah 

yang disajikan dalam kartu siswa akan berusaha mencari alternatif penyelesaian 

melalui beragam hipotesis. Dengan hipotesis yang mereka miliki siswa akan 

tertarik untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara langsung dengan 

melakukan pengamatan atau perhitungan. Melalui pengamatan ini siswa dapat 

membenarkan atau menyalahkan hipotesis awal yang dibuat kemudian 

menjelaskannya. Diharapkan melalui kegiatan pembelajaran dimana siswa 

berperan aktif menyelesaikan masalah didalamnya dapat meningkatkan 

kemampuan brpikir kritis siswa. Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2.2.  
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Pembelajaran IPA di SMP 

Harapan: 
Adanya media dengan pendekatan 
pembelajaran yang menarik minat siswa saat 
pembelajaran IPA 

Permasalahan: 
Pembelajaran IPA kurang menarik minat siswa 
dan penggunaan media yang terbatas saat 
pembelajaran IPA 

Keterlibatan siswa tinggi dan meningkatnya 
kemampuan berpikir siswa 

Pengembangan Media Question Card Berbasis Pendekatan MasalahTemaEnergi 
dan Kehidupan untuk Meningkatkan Kemampuan berpikir Kritis Siswa SMP 

Analisis Potensi dan Masalah Pengumpulan Data 

Desain Draftawal media Question Card 

Validasi produk oleh tim ahli/ pakar 

Uji coba skala kecil media Question Card 

Uji coba skala besar media Question Card 

Uji pelaksanaan lapangan media Question Card 

Media Question Card  layak dan efektif digunakan dalam 
pembelajaran IPA Terpadu berbasis pendekatan masalah tema 
Energi dan Kehidupan 

 

Revisi 

Siswa kehilangan minat belajar 

keterlibatan siswa rendah dan kemampuan 
berpikir siswa tidak berkembang 

Siswa merasa senang dan minat belajar 
meningkat dalam pembelajaran IPA 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi uji coba media pembelajaran Question card berbasis pendekatan 

masalah di SMP N 1 Karangawen, kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. 

Uji coba media dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014.  

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII G dan kelas VIII H 

SMP N 1 Karangawen. Kelas VIII G digunakan untuk uji coba skala kecil 

sedangkan kelas VIII H digunakan untuk uji coba skala besar. Penyebaran siswa 

secara tingkat prestasi merata pada semua kelas. 

3.3Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan produk berbentuk media pembelajaran kartu 

yang diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (Sugiyono, 

2010) untuk menguji efektivitas produk. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah- langkah penelitian Research and Development yang 

dimodifikasi dari Sugiyono (2010) 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur atau tahapan dalam penelitian sesuai dengan tahapan penelitian 

Research and Development (R & D) dalam Sugiyono (2010) dengan modifikasi 

sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Pengembangan media pembelajaran Question Card dilatarbelakangi oleh 

rendahnya minat belajar siswa disertai dengan model pembelajaran konvensional 

yang berpusat pada guru (teacher centered) sehingga membuat kemampuan 

berpikir kritis siswa tidak berkembang. Media Question Card sebelumnya telah 

digunakan oleh Vivi Nurul Ifadhoh (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Metode Diskusi dengan Pendekatan SETS dan Media Question Card 

Terhadap Hasil Belajar Hidrokarbon  Siswa Kelas X SMA Negeri 14 Semarang. 

Dengan memanfaatkan media Question Card dan melakukan pengembangan 

pada desain kartu yang menarik, pertanyaan dalam kartu dengan tingkat kesulitan 

yang mengacu pada taksonomi Bloom untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (kemampuan berpikir kritis), dan bentuk fisik kartu yang tahan 

lama. 

 Masalah yang terdapat di SMP N 1 Karangawen adalah kurangnya media 

pembelajaran yang kooperatif, praktis dan mudah digunakan baik oleh guru 

maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini berpengaruh pada 

kemampuan berpikir kritis siswa yang kurang berkembang. Oleh karena itu 

potensi pengembangan media Question Card berbasis pendekatan masalah 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

2. Pengumpulan Data 

Data-data yang dikumpulkan sebelum melakukan penelitian diperoleh 

melalui wawancara pada siswa dan guru di SMP N 1 Karangawen mengenai 

kegiatan pembelajaran IPA Terpadu dan data hasil belajar siswa tahun ajaran 

2013/2014 dalam kegiatan observasi. Hasil wawancara ini digunakan untuk 

membuat desain produk.  
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3. Desain Produk 

Merancang dan membuat desain Question Card. Desain dibuat dengan 

merancang bentuk kartu, menentukan gambar yang akan digunakan dalam kartu, 

dan membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi Energi dan Kehidupan 

dengan tingkat kesulitan pertanyaan C1, C2, C3, C4, C5 dan C6 sesuai tingkat 

kesulitan soal dalam taksonomi Bloom. Langkah-langkah pembuatan produk 

dirincikan sebagai berikut: 

(2) Menganalisis KD  yang terkait dengan tema Energi dan Kehidupan 

(3) Merancang desain produk yang akan dikembangkan agar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. 

(4) Mengumpulkan referensi sebagai masukan dan acuan dalam 

mengembangan media pembelajaran Question Card tema Energi dan 

Kehidupan. 

(5) Menyusun soal-soal yang akan digunakan sebagai permasalahan dalam 

media Question Card. 

(6) Menentukan gambar yang akan digunakan sebagai ilustrasi permasalahan 

dalam media Question Card. 

(7) Membuat media Question Card berbasis pendekatan masalah dengan 

gambar dan soal yang telah ditentukan. 

(8) Mencetak media Question  Card. 

Tampilan desain media Question Card dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Media Question Card setelah dikembangkan 
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4. Validasi Desain 

Setelah produk selesai dibuat maka dilakukan validasi oleh validator. 

Validasi desain produk dilakukan oleh ahli media. Sedangkan validasi materi 

dilakukan oleh ahli materi dan validasi bahasa dilakuakan oleh ahli bahasa. 

Masing-masing aspek penilaian divalidasi oleh 2 pakar. Pakar pertama adalah 

dosen Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, sedangkan pakar kedua adalah guru di SMP N 1 

Karangawen.  

5. Revisi Produk 

Setelah proses validasi oleh pakar dan diketahui kekurangan media 

Question Card, dilakukan revisi untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

produk. Berdasarkan hasil validasi tahap 1, diperoleh masukan dari pakar media 

dan pakar bahasa yaitu (1) desain media dibuat lebih cerah untuk menarik minat 

siswa SMP, (2) Mengganti kalimat yang tidak efektif, ambigu, dan tidak sesuai 

dengan tata bahasa Indonesia, dan (3) memperbaiki kesalahan penulisn kata. 

Setelah revisi produk selesai, media Question Card divalidasi kembali oleh pakar 

pada validasi tahap 2. Media Queston Card yang dianggap sudah layak siap 

diujicobakan pada siswa dalam skala kecil. 

6. Uji Coba Skala Kecil 

Media Question Card yang sudah direvisi dan dianggap sudah layak 

kemudian diujicobakan pada siswa dalam skala skecil. Uji coba skala kecil 

adalah uji coba yang dilakukan pada 6 orang siswa kelas VIII G SMP N 1 

Karangawen dengan angket yang memiliki 10 pertanyaan. Peneliti memberi 

setiap siswa produk media Question Card untuk dipelajari dan menerangkan cara 

penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu, siswa diminta untuk 

mengisi angket yang diberikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini hasil uji coba 

skala kecil menunjukkan media Question Card layak digunakan tanpa revisi. 

Produk yang sudah layak dapat digunakan dalam uji coba skala besar. 

7. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan jika dalam uji coba skala kecil ditemukan 

kekurangan sehingga media Question Card dianggap belum layak untuk 
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digunakan.Berdasarkan hasil uji coba skala kecil media Question Card sudah 

layak digunakan tanpa revisi sehingga tidak perlu dilakukan revisi kembali.. 

8. Uji Coba Skala Besar 

Uji coba skala besar dilakukan pada siswa kelas VIII H SMP N 1 

Karangawen. Instrumen yang digunakan dalam Uji coba skala besar adalah 

angket tanggapan siswa dan soal evaluasi kemampuan berpikir kritis. Terdapat 10 

pertanyaan dalam angket tanggapan siswa pada uji coba skala besar. Evaluasi 

kemampuan berpikir kritis dilakukan pada pre-test dan post-test untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum menggunakan 

media Question Card dan setelah menggunakannya. Berdasarkan hasil uji coba 

skala besar pada data tanggapan siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa, 

media Question Card layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA 

Terpadu tema Energi dan Kehidupan di SMP. 

9. Revisi Produk 

Revisi prooduk dilakukan kembali jika media Question Card dianggap belum 

layak dan belum efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran setelah 

diujicobakan pada skala besar. Jika dalam uji coba skala besar media 

QuestionCard sudah layak untuk digunkana tanpa adanya revisi maka revisi 

produk tidak perlu lagi dilakukan. Hasil uji coba skala besar dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa media Question Card sudah layak digunakan tanpa revisi. 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Lembar penilaian ahli 

Lembar penilaian ahli ini untuk para pakar yang akan menilai kelayakan media 

Question Card. Pakar yang dimaksud adalah 3 dosen FMIPA Universitas Negeri 

Semarang yang ahli dalam bidang media pembelajaran dan 3 guru yang mengajar 

di SMP N 1 Karangawen. Lembar penilaian ahli ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu 

aspek penyajian, aspek isi, dan aspek bahasa. 

3.5.2 Angket tanggapan siswa dan guru 

Angket ini digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari siswa dan guru dalam 

menggunakan pengembangan dari media Question Card berbasis pendekatan 
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masalah. Angket tanggapan bagi siswa terdiri atas 2 jenis angket untuk uji coba 

skala kecil dan uji coba skala besar. 

3.5.3 Soal evaluasi kemampuan berpikir kritis 

Soal evaluasi ini digunakan untuk mendapatkan data kemampuan berpikir kritis 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan Question Card. Data ini  melalui pre-

test dan post-test. Soal evaluasi berupa soal uraian yang terdiri atas 10 soal. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah kelayakan 

media Question Card berbasis pendekatan masalah, peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa, dan tanggapan guru dan siswa dalam menggunakan media 

Question Card berbasis pendekatan masalah. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis Data Teknik Pengumpulan 
Kelayakan media Question Card 
Tanggapan siswa dan guru 
Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

Validasi pakar 
Pemberian angket tanggapan 
Pre-test dan post-test 

 
3.7Teknik Analisis Data 

Data yang  setelah melakukan uji coba lapangan perlu dianalisis. Metode analisis 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kelayakan media pembelajaran Question Card berbasis pendekatan 

masalah.  

Kelayakan media pembelajaran Question Card berbasis pendekatan masalah 

pada tema Energi dan Kehidupan  dari penilaian vallidator dengan 

menggunakan instrumen kelayakan media. Hasil penilaian media Question Card 

dianalisis dengan rumus berikut ini: 

 
Nilai =  x 100 % 

 

 

 

Jumlah skor yang diperoleh 

Jumlah skor maksimal 



27 
 

 
 

Persentase yang diperoleh selanjutnya dikategorikan sebagai berikut: 

76% - 100 % : layak 

51% - 75%  : cukup layak 

25% - 50%  : tidak layak   (Sudijono, 2008) 

2. Analisis kemampuan berpikir kritis siswa 

Hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa dianalisis dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 
Nilai =  x 100% 

 
Kategori kemampuan berpikir kritis: 

81,25 < x < 100  : sangat kritis 

62,5 < x < 81,25  : kritis 

43,75 < x < 62,50 : kurang kritis 

25,00 < x < 43,75 : sangat kurang kritis 

(Depdiknas dalam Wahyuti (2009)) 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dilakukan dengan menggunakan uji 

N-gain.  

� − ���� (�) =  
% �������� + %�������

������������ − % �������
 

 

Dengan kategori tingkat perolehan indeks gain sebagai berikut: 

g > 0,70  : Tinggi 

0,30 < g < 0,70 : Sedang 

9 < 0,30 : Rendah 

3. Analisis tanggapan siswa dan guru 

Tanggapan siswa mengenai media pembelajaran Question Cardyang diperoleh 

melalui angket dianalisis dengan menggunakan rumus berikut: 

 

P =  x 100 % 

 

 

f 

N 

S Skor perolehan 

S Skor maksimum 
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Keterangan: 

P: Persentase 

f: banyak responden yang memilih jawaban ya 

N: banyak responden yang menjawab kuesioner 

Penskoran:  Jawaban ya: 1 

 Jawaban tidak : 0  

Kriteria penilaian tanggapan: 

>75%  : baik 

50% - 75 %    : cukup baik 

< 50 %: tidak baik   (Sudijono, 2008) 

4. Analisis Soal instrumen 

1) Uji Validitas Soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen(Suharsimi, 2009). Untuk mengukur validitas soal 

bentuk uraian dengan menggunakan Korelasi Product Moment. 

Rumus: 

rxy = 
�S���(S�)(S�)

�{�S���(S�)�}{�S���(S�)�}

 

Keterangan : 

Rxy = koefisien korelasi product moment 
N = banyak sampel 
X = skor butir 
Y = skor total 
 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji butir soal diperoleh r pada tabel product 

moment sebesar 0,339. Hasil validitas soal evaluasi kemampuan berpikir kritis 

bentuk uraian ditunjukkan oleh Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Validitas Butir Soal Uraian 
 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah Butir 
1 
2 

Valid 
Tidak valid 

1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 
- 

10 
0 
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2) Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan alat evaluasi dalam mengukur atau 

ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi itu. Perhitungan reliabilitas untuk 

soal uraian menggunakan rumus Alfa Cronbachsebagai berikut: 

r11 = �
�

(���)
� �1 −

Ss�
�

s�
� � 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen  
n  = banyaknya butir pertanyaan  
Σσi

2 = jumlah varians butir  
σt

2  = varians total 
 

Hasil perhitungan nilai r11kemudian dibandingkan dengan rtabel. Instumen 

dinyatakan reliabel jika r11 >rtabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas untuk soal tes uraian  ���= 

0,733, indeks reliabilitas tersebut lebih besar dari rtabel yaitu 0,374, sehingga soal 

tes uraian reliabel. 

3) Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang mampu menjawab dengan benardengan siswa yang tidak mampu 

menjawab dengan benar (Suharsimi, 2009). 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D 

 

Keterangan: 

D  = indeks diskriminasi  
J

A  
= banyaknya peserta kelompok atas  

J
B  

= banyaknya peserta kelompok bawah  

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar 

BB   = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar 

P
A   

= proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal benar  

P
B   

= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar  

Kriteria yang digunakan seperti Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Kriteria Daya Pembeda Soal 

Interval D Kriteria 
D ≤ 0,00 
0,00 < D ≤ 0,20 
0,20 < DP ≤ 0,40 
0,40 < DP ≤ 0,70 
0,70 < DP ≤ 1,00 

Sangat jelek 
Jelek 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

 
Berdasarkan hasil perhitungan uji butir soal, daya beda soal dapat dilihat pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Daya Pembeda Soal Uraian 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal Keterangan 
1 Baik Sekali - - Dipakai 
2 Baik 1, 2,3,4, 5,9 6 Dipakai 
3 Cukup 6,7, 8, 10 4 Dipakai 
4 Jelek - - Dibuang 

 

4) Indeks Kesukaran Soal 

Indeks kesukaran soal merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Rumus yang digunakan untuk mengukur indeks kesukaran soal 

yaitu : 

P =
JB

JS
 

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 
JB   = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal  
JB  = jumlah seluruh siswa 
 
Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, nilai IK yang  dapat dibandingkan 

dengan pedoman kriteria berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Indeks Kesukaran Soal 

Interval P Kriteria 
0,00 - 0,30 
0,30 - 0,70 
0,70 - 1,00 

Sukar 
Sedang 
Mudah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji butir soal, tingkat kesukaran soal pada semua 

nomor menunjukkan kriteria “sedang” 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pengembangan media Question Card berbasis pendekatan 

masalah pada tema Energi dan Kehidupan meliputi penilaian kelayakan media 

oleh pakar, angket tanggapan siswa pada uji coba skala kecil, angket tanggapan 

siswa pada uji coba skala besar, angket tanggapan guru, dan keefektifan media 

Question Card berbasis pendekatan masalah melalui hasil peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP N 1 Karangawen di kelas 

VIII pada pelajaran IPA Terpadu tema Energi dan Kehidupan diperoleh data 

sebagai berikut. 

4.1.1 Hasil KelayakanMedia Question CardBerbasis Pendekatan Masalah 

 Hasil Kelayakan media Question Card berbasis pendekatan masalah 

melalui penilaian oleh pakar. Penilaian media oleh pakar dilakukan sebelum 

pelaksanaan uji soba skala kecil. Tujuan penilaian media oleh pakar adalah untuk 

mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam media sehingga mendapat masukan-

masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan media menjadi lebih baik. Pakar 

dalam penelitian ini adalah Dosen Program Studi Pendidikan IPA Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, Guru 

pelajaran IPA Terpadu di SMP N 1 Karangawen dan Guru Bahasa di SMP N 1 

Karangawen. Pakar dalam penelitian ini meliputi pakar penyajian, pakar isi, dan 

pakar bahasa. Masing-masing bidang memiliki dua pakar, satu pakar dari Dosen 

dan satu pakar dari Guru di sekolah. 

Komponen kelayakan penyajian yang dinilai meliputi kejelasan gambar; 

konsistensi letak nomor kartu, judul, pertanyaan dan gambar; keterbacaan jenis 

dan ukuran huruf dalam Question Card; kejelasan backgroundQuestion Card; 

daya tarik struktur Question Card; kesesuaian ilustrasi gambar dengan tema, 

adanya keterangan sumber gambar dalam Question Card, kontras tidaknya tulisan 
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dalam Question Card dengan warna background. Penilaian media Question Card 

oleh pakar penyajian dari Dosen Program Studi Pendidikan IPA Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Penilaian Komponen Penyajian Kelayakan Media Question Card 

 
Penilaian kelayakan penyajian media Question Card berbasis masalah 

dalam penelitian ini dilakukan oleh dua pakar. Pakar 1 adalah dosen Program 

Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang dan pakar 2 adalah guru pelajaran IPA Terpadu di 

SMP N 1 Karangawen.  

Skor minimal yang diberikan oleh kedua pakar penyajian media Question 

Card berbasis pendekatan masalah menurut Tabel 4.1 adalah 3. Rata-rata 

persentase penilaian pada setiap komponen kelayakan penyajian oleh  kedua pakar 

mencapai 96,87 % yang termasuk dalam kategori layak. Pada penilaian komponen 

isi media Question Card dilakukan oleh dua pakar yang merupakan dosen 

Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang dan guru IPA Terpadu di SMP N 1 Karangawen. 

Hasil penilaian komponen isi oleh kedua pakar akan disajikan pada Tabel 4.2. 

No Butir Penilaian Skor Rata-
Rata 

Kriteria 
Pakar 1 Pakar 2 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 

Gambar dalam Question Card terlihat jelas 
Letak nomor kartu, letak judul, letak 
pertanyaan dan letak gambar konsisten 
Jenis dan ukuran huruf dalam Question 
Card jelas dan mudah dibaca 
Warna backgroundQuestion Card jelas 
Struktur dari Question Cardmemperlihatkan 
daya tarik 
Ilustrasi yang digunakan sesuai dengan tema 
Gambar dalam Question Card disertai 
dengan keterangan sumber 
Tulisan pada Question Card kontras dengan 
warna background 
k    = S nilai dari aspek penilaian 
Nk  = S nilai maksimal penilaian 
N  = S presentase aspek penilaian 

4 
4 
 
4 
 
3 
3 
 
4 
 
4 
 
4 
 

30 
32 

93,75% 

4 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
32 
32 

100% 

4 
4 
 
4 
 

3,5 
3,5 

 
4 
 
4 
 
4 
 

31 
32 

96,87% 

Layak 
Layak 

 
Layak 

 
Cukup Layak 
Cukup Layak 

 
Layak 

 
Layak 

 
Layak 

 
 
 

Layak 
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Tabel 4.2 Penilaian Komponen Isi Kelayakan Media Question Card 

 
Penilaian komponen isi media Question Card dilakukan oleh dua pakar. 

Pakar 3 adalah dosen Program studi pendidikan IPA Fakultas Matematika dan 

Ilmu pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pakar 4 adalah guru 

pelajaran IPA Terpadu di SMP N 1 Karangawen. Semua komponen penilaian isi 

media Question Card mendapat skor 4, baik oleh Pakar 3 maupun oleh pakar 4. 

Persentase rata-rata komponen penilaian isi media Question Card mencapai 100% 

yang berarti termasuk dalam kategori layak. Komponen kelayakan bahasa media 

Question Card dilakukan oleh Pakar 5 dan pakar 6. Pakar 5 adalah Dosen 

Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pakar 5 adalah guru bahasa di SMP N 1 

Karangawen. Tabel 4.3 adalah tabel yang menunjukkan hasil penilaian komponen 

bahasa pada media Question Card oleh pakar 5 dan pakar 6. 

 

 

No Butir Penilaian Skor Rata-
rata 

Kriteria 
Pakar 4 Pakar 5 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 
 

10 
 
 

Materi dalam Question Card sesuai dengan tema 
Energi dan Kehidupan 
Fakta yang disajikan dalam Question Card sesuai 
dengan kenyataan 
Pertanyaan yang disajikan dalam Question Card 
relevan dengan materi 
Question Card menumbuhkan rasa ingin tahu dan 
mencari tahu lebih dalam 
Pertanyaan dalam Question Card merangsang 
berpikir kritis 
Pertanyaan dalam Question Card berasal dari 
kehidupan sehari-hari 
Pertanyaan dalam Question Card mudah dipahami 
Question Card sesuai dengan tujuan pembelajaran 
Materi dalam Question Card memiliki 
keterpaduan antara fisika dan biologi 
Permasalahan dalam Question Card berdasarkan 
isu up to date 
k    = S nilai dari aspek penilaian 
Nk  = S nilai maksimal penilaian 
N  = S persentase aspek penilaian 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
4 
4 
 

4 
 

40 
40 

100% 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
4 
 
4 
 

40 
40 

100% 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
4 
4 
 

4 
 
 

 
100% 

Layak 
 

Layak 
 

Layak 
 

Layak 
 

Layak 
 

Layak 
 

Layak 
Layak 
Layak 

 
Layak 

 
 
 

Layak 
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Tabel 4.3 Penilaian Komponen Bahasa Terhadap Kelayakan Media Question 

Card 

 
Berdasarkan Tabel 4.3 skor minimal yang diberikan pada komponen 

kelayakan bahasa media Question Card oleh Pakar 5 dan Pakar 6 adalah 3. Maka 

rata-rata persentase kelayakan bahasa mencapai 91,66% yang berarti termasuk 

dalam kategori layak. Rata-rata persentase seluruh aspek penilaian kelayakan 

media Question Card dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Rata-rata Persentase seluruh aspek penilaian 

Komponen Persentase Keterangan 
Kelayakan Penyajian 96,87% Layak 
Kelayakan Isi 
Kelayakan Bahasa 

100 % 
91,66 % 

Layak 
Layak 

Rata-rata Seluruh Aspek Penilaian 96,18% Layak 
 
Persentase rata-rata seluruh aspek penilaian media Question Card mencapai 

96,18%. Hal ini berarti media Qustion Card termasuk dalam katergori layak. 

Dalam proses penilaian media Question Card mendapatkan beberapa masukan 

dari pakar. Perbaikan yang dilakukan pada media Question Card bisa dillihat pada 

Tabel 4.5. 

No Butir Penilaian Skor Rata-
rata 

Kriteria 
Pakar 5 Pakar 6 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 

10 
 
 

Kesesuaian dengan tingkat perkembangan 
berpikir siswa  
Pesan disajikan dengan bahasa yang 
menarik 
Menggunakan ilustrasi yang relevan 
dengan pertanyaan  
Bahasa yang digunakan menumbuhkan 
rasa senang membaca 
Mengikuti tata kalimat yang benar dalam 
bahasa Indonesia  
Ejaan yang digunakan mengacu pada 
ejaan yang disempurnakan 
Konsistensi penggunaan istilah 
Penulisan nama ilmiah/asing dengan tepat 
Istilah yang digunakan sesuai dengan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
k    = S nilai dari aspek penilaian 
Nk  = S nilai maksimal penilaian 
N  = S persentase aspek penilaian 

4 
 
3 
 
4 
 
3 
 
3 
 
3 
 
4 
3 
3 
 
30 
36 
83,33% 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
4 
 
36 
36 
100% 

4 
 
4 
 
4 
 
3,5 
 
3,5 
 
3,5 
 
4 
3,5 
3,5 
 
33 
36 
9,16% 

Layak 
 
Cukup Layak 
 
Layak 
 
Cukup Layak 
 
Cukup Layak  
 
Cukup Layak 
 
Layak 
Cukup Layak 
Cukup Layak 
 
 
 
Layak 
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Tabel 4.5 Hasil Perbaikan Media Question Card 

Komponen Kekurangan Revisi 
Kelayakan 
Penyajian 
 
Kelayakan 
Isi 
 
 
 
 
 
Kelayakan 
Bahasa 

Warna desain media 
Question Card kurang 
cerah 
Terdapat soal pada media 
Question Card yang 
belum berbasis masalah 
(PBL) 
Ilustrasi kartun kurang 
memberikan gambaran 
nyata bagi siswa 
Ada beberapa kesalahan 
dalam pengetikan kata 
 
 
Susunan kalimat masih 
rancu 

Mengganti desain media 
Question Card dengan 
warna yang lebih cerah 
Mengganti soal yang 
dianggap belum sesuai 
dengan soal berbasis PBL 
 
Mengganti gambar kartun 
dengan gambar nyata 
 
Mengganti kesalahan 
pengetikan, misalnya 
menambah spasi pada kata 
“disekitarnya” 
Mengubah susunan kalimat 
agar lebih jelas dan mudah 
dipahami, misalnya 
menambah tanda koma (,) 
setelah kata “namun” 

 
Pada aspek penyajian, media Question Card memperoleh beberapa revisi. 

Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah mengganti gambar ilustrasi soal 

pada kartu dari kartun menjadi gambar nyata sehingga memudahkan siswa dalam 

memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, pakar penyajian juga 

menyarankan untuk mengganti warna kartu menjadi lebih cerah agar terlihat lebih 

menarik. Perbedaan media Question Card sebelum dan sesudah revisi dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 

                              

Gambar 4.1 Sebelum Revisi Penyajian     Gambar 4.2 Setelah Revisi Penyajian 

Warna 
gelap 

Warna 
cerah 

Gambar 
kartun 

Gambar 
nyata 
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Pada aspek isi, media Question Card mendapat revisi soal-soal. Soal 

dalam media Question Card yang dianggap belum menunjukkan pendekatan 

masalah diganti dengan soal yang sesuai. Contoh penggantian soal ada media 

Question Card bisa dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. 

                    

 Gambar 4.3Sebelum Revisi Isi  Gambar 4.4 Setelah Revisi Isi 
 
Pada aspek bahasa media Question Card mendapat perbaikan pada 

susunan kalimat dari yang kurang efektif menjadi kalimat yang efektif. Selain 

keefektifan kalimat, juga terdapat penambahan tanda baca supaya makna kalimat 

tidak ambigu. Contoh perbaikan media Question Card pada bidang bahasa dapat 

dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6. 

                                    

Gambar 4.5 Sebelum Revisi Bahasa                 Gambar 4.6 Setelah Revisi Bahasa 
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Media Question card yang telah diuji oleh pakar dan layak kemudian 

diujicobakan pada siswa dengan jumlah terbatas atau uji soba skala kecil untuk 

mengetahui keterbacaan dan kejelasan media. Uji Coba skala kecil dilakukan pada 

siswa kelas VIII G SMP N 1 Karangawen yang berjumlah 6 siswa. Pemilihan 

siswa dibantu oleh guru pelajaran IPA Terpadu berdasarkan kemampuan kognitif. 

Susunan pengambilan subjek penelitian dalam uji coba skala kecil adalah dua 

siswa dengan kemampuan tinggi, dua siswa dengan kemampuan sedang, dan dua 

siswa dengan kemampuan rendah. 

 Siswa diberikan media Question Card dan buku petunjuknya, kemudian 

diberikan penjelasan tentang cara penggunaan dan manfaatnya dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada akhir pertemun, siswa diberi angket dan diminta untuk 

memberikan tanggapan mereka tentang media Question Card berbasis pendekatan 

masalah. Hasil tanggapan siswa pada uji coba skala kecil dapat dilihat pada Tabel 

4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Angket Tanggapan Siswa pada Uji Coba Skala Kecil 

No Aspek yang dinilai Persentase Kriteria 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

Pada pembelajaran tema lainnya digunakan media 
Question Card 
Gambar-gambar dalam Question Card memudahkan 
saya dalam belajar 
Gambar-gambar yang terdapat dalam media Question 
Card sudah jelas 
Tampilan media Question Card ini secara 
keseluruhan sudah menarik 
Pemilihan warna pada media Question Card ini 
sudah menarik 
Tulisan pada media Question Card ini sudah jelas 
Background sudah kontras dengan warna teks dalam 
Question Card ini 
Pertanyaan yang ada pada media Question Card ini 
mudah dipahami 
Menurut sayaQuestion Card praktis digunakan dan 
disimpan 
Question Cardmenumbuhkan apresiasi saya terhadap 
lingkungan 
Rata-rata persentase yang diperoleh 

100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
 
100% 
100% 
 
83% 
 
100% 
 
100% 
 
98% 

Baik 
 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
 
Baik 
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Berdasarkan hasil analisis data angket tanggapan siswa pada uji soba skala 

kecil diperoleh rata-rata persentase mencapai 98% untuk seluruh aspek penilaian. 

Hal ini menunjukkan bahwa media Question Card berbasis pendekatan masalah 

baik untuk digunakan dalam pembelajaran IPA Terpadu tema Energi dan 

Kehidupan. 

4.1.2. Uji Coba Skala Besar 

  Hasil angket tanggappan siswa pada uji coba skala besar disajikan pada 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Angket Tanggapan Siswa pada Uji Coba Skala Besar 

No Aspek yang dinilai Persentase Kriteria 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

10 

Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 
tema energi dan kehidupan dengan bantuan media 
Question Card 
Question Card membantu saya untuk berpikir secara 
deduktif, induktif dan penalaran 
Saya setuju jika pada pembelajaran tema lainnya 
digunakan media Question Card 
Tampilan media Question Card ini secara keseluruhan 
sudah menarik 
Pertanyaan yang ada pada media Question Card ini 
mudah dipahami 
Menurut saya Question Card praktis digunakan dan 
disimpan 
Question Card  membantu saya memahami materi 
“Energi dan Kehidupan” secara lebih terpadu 
Question Card  menumbuhkan apresiasi saya terhadap 
lingkungan 
Question Card  melatih saya kemampuan bekerjasama 
Question Card  melatih saya berpikir kritis melalui 
kegiatan diskusi dan tanya jawab 
Rata-rata persentase 

100% 
 
 

97% 
 

100% 
 

100% 
 

90% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
100% 

 
99% 

Baik 
 
 

Baik 
 

Baik 
 

Baik 
 

Baik 
 

Baik 
 

Baik 
 

Baik 
 

Baik 
Baik 

 
Baik 

 
Data yang diambil dalam uji coba skala besar dalam penelitian ini berupa 

angket tanggapan siswa dan angket tanggapan guru terhadap media Question 

Card berbasis pendekatan masalah. Uji coba skala besar dilaksanakan di kelas 

VIII H SMP N 1 Karangawen dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa. Angket 

tanggapan siswa yang diberikan pada uji ocba skala besar berbeda dengan angket 

tanggapan siswa yang diberikan pada uji coba skala kecil. Jika angket tanggapan 

siswa pada uji coba skala kecil bertujuan untuk mengetahui keterbacaan dan 
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kejelasan media Question Card, pada uji coba skala besar angket tanggapan siswa 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan media 

Question Card dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa pada uji coba skala besar, 

media Question Card berbasis pendekatan masalah mendapat respon positif. Rata-

rata persentase dari setiap aspek penilaian angket tanggapan siswa pada uji coba 

skala besar mencapai 99%. Hal ini menunjukkan bahwa media Question Card 

berbasis pendekatan masalah baik digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA 

Terpadu tema Energi dan Kehidupan. 

  Selain angket tanggapan bagi siswa, dalam uji coba skala besar juga 

diberikan angket tanggapan bagi guru pelajaran IPA Terpadu di SMP N 1 

Karangawen. Angket tanggapan guru dinilai oleh 2 guru. Hasil angket tanggapan 

guru terhadap media Question Card berbasis pendekatan masalah dapat dilihat 

pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Hasil Angket Tanggapan Guru  

Data 
Angket Tanggapan 

Guru 1 Guru 2 
Rerata skor yang diperoleh 10 10 

Persentase 
Kriteria 

100% 
Layak 

100% 
Layak 

 
 Skor minimal dalam setiap aspek penilaian dalam angket tanggapan guru 

adalah 1. Skor rata-rata angket tanggapan guru untuk seluruh aspek penilaian 

mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa media Question Card berbasis 

pendekatan masalah baik digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA terpadu 

tema Energi dan Kehidupan bagi siswa SMP.  

 Penilaian keefektifan media Question Card berbasis pendekatan masalah 

dalam pembelajaran IPA Terpadu tema Energi dan Kehidupan diperoleh melalui 

perhitungan hasil belajar siswa dalam uji skala besar yang dilaksanakan di kelas 

VIII H di SMP N 1 Karangawen. Perhitungan hasil belajar siswa dalam penelitian 

ini merupakan perhitungan kemampuan berpikir kritis siswa yang diperoleh 

melalui pretest dan posttest. Siswa dianggap kritis apabila telah memenuhi skor 



 

minimal 62,5. Perhitungan N

dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Perhitungan N

No Indikator Berpikir Kritis
1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 

Memberi penjelasan sederhana 
(elementary clarification
Membangun keterampilan dasar 
(basic support) 
Menyimpulkan (inference
Membuat penjelasan lebih lanjut 
(advanced clarification
Strategi dan teknis

 
Perbandingan data hasil belajar siswa berupa kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan indikator menurut Ennis 

pre-test dan post-test dapat dilihat pada Gambar 4.8

Gambar 4.8 Perbandingan Hasil 

4.1 PEMBAHASAN

4.2.1 Penilaian Kelayakan 

Penilaian kelayakan media 

menggunakan aspek penilaian yang dikembangkan dari instrumen penilaian 

BNSP dan dinilai oleh pakar. Pakar yang menilai media 

merupakan dosen Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, guru pelajaran IPA Terpadu dan guru pelajaran Bahasa di 
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minimal 62,5. Perhitungan N-gain dari hasil pre-test dan post-test sis

Perhitungan N-gain dari hasil pre-test dan post-test 

pikir Kritis Pre-test Post-test N-gain 
Memberi penjelasan sederhana 
elementary clarification) 

Membangun keterampilan dasar 

inference) 
Membuat penjelasan lebih lanjut 
advanced clarification) 

dan teknis 

76 
 
30 
 
44 
67 
 
52 

93 
 
66 
 
67 
79 
 
76 

0,35 
 
0,71 
 
0,42 
0,33 
 
0,44 

hasil belajar siswa berupa kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan indikator menurut Ennis (Widyastuti, 2013) yang diperoleh

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test 

PEMBAHASAN 

Penilaian Kelayakan MediaQuestion Card 

Penilaian kelayakan media Question Card berbasis pendekatan masalah 

menggunakan aspek penilaian yang dikembangkan dari instrumen penilaian 

BNSP dan dinilai oleh pakar. Pakar yang menilai media Question Card

merupakan dosen Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu 

am, guru pelajaran IPA Terpadu dan guru pelajaran Bahasa di 

2 3 4 5

Indikator Berpikir Kritis

Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test

hasil pre-test

hasil post-test

Keterangan indikator berpikir kritis:

1. Memberi penjelasan sederhana 

2. Membangun keterampilan dasar 

3. Menyimpulkan 

4. Membuat penjelasan lebih lanjut 

5. Strategi dan teknis 

40 

siswa dapat 

 Kriteria 
Sedang 
 
Tinggi 
 
Sedang 
Sedang 
 
Sedang 

hasil belajar siswa berupa kemampuan berpikir kritis 

diperolehmelalui 

berbasis pendekatan masalah 

menggunakan aspek penilaian yang dikembangkan dari instrumen penilaian 

Question Card 

merupakan dosen Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu 

am, guru pelajaran IPA Terpadu dan guru pelajaran Bahasa di 

Keterangan indikator berpikir kritis: 

Memberi penjelasan sederhana  

Membangun keterampilan dasar  

Membuat penjelasan lebih lanjut  
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SMP N 1 Karangawen. Hasil penilaian menunjukkan bahwa media Question Card 

berbasis pendekatan masalah layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA 

Terpadu di SMP karena telah memenuhi kriteria kelayakan dalam BNSP sesuai 

dengan hasil penilaian pakar yang menunjukkan hasil baik. 

4.2.1.1 Kelayakan Penyajian Media Question Card 

Kriteria penilaian kelayakan penyajian media Question Card berbasis 

masalah dalam penelitian ini memiliki 8 aspek penilaian. Kedelapan aspek 

penilaian kelayakan media tersebut meliputi kejelasan gambar; konsistensi letak 

nomor, judul, pertanyaan dan gambar dalam media Question Card; kejelasan jenis 

dan ukuran huruf; kejelasan warna background dengan tulisan; daya tarik struktur 

media Question card; kesesuaian ilustrasi dengan tema; keterangan sumber 

gambar yang digunakan dalam media Question Card; dan kejelasan tulisan dalam 

media Question Card. 

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 nilai rata-rata yang diberikan oleh 

pakar 1 untuk seluruh aspek penilaian mencapai 93,75% sedangkan pakar 2 

mencapai 100% . Penilaian aspek penyajian media Question Card pada poin (4) 

kejelasan warna background dan (5) daya tarik struktur Question Card mendapat 

nilai 3 oleh pakar 1 karena dianggap masih memiliki kekurangan. Kekurangan 

yang dimaksud adalah warna background dianggap kurang terang sedangkan 

untuk daya tarik struktur media Question Card dianggap kurang cerah untuk 

menarik minat anak usia SMP. Daya tarik media perlu diperhatikan untuk menarik 

minta belajar siswa sebagaimana pernyataan Kurniawan (2011) mengenai 

pengaruh kualitas perhatian dan motivasi belajar terhadap kualitas proses dan 

hasil belajar. Aspek yang lain sudah mendapat nilai sempurna atau 4. Gambar 

dalam Question Card dianggap sudah jelas dan layak. Peletakan nomor kartu, 

judul, pertanyaan dan gambar sudah dianggap konsisten. Jenis dan ukuran huruf 

dalam Question Card dianggap sudah jelas dan mudah dibaca. Ilustrasi yang 

digunakan dianggap sudah sesuai dengan tema. Semua gambar dalam media 

Question Card sudah terdapat keterangan sumber gambar. Selanjutnya, tulisan 

pada media Question Card dianggap sudah kontras dengan warna Background. 

Demikian halnya dengan penilaian yang diberikan oleh Pakar 2. Seluruh aspek 
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penilaian mendapat nilai sempurna atau 4 yang berarti media Question Card 

dianggap sudah layak. Presentase rata-rata penilaian yang berikan oleh kedua 

pakar penyajian media Question Card mencapai 96,87%. Angka ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan aspek penyajian, media Question Card berbasis pendekatan 

masalah pada tema Energi dan Kehidupan sudah layak digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran IPA Terpadu di SMP. 

4.2.1.2 Kelayakan Isi Media Question Card 

 Penilaian kelayakan isi media Question Card meliputi 10 aspek. Aspek 

penilaian isi meliputi kesesuain materi dalam media Question Card dengan tema 

Energi dan Kehidupan; kesesuaian fakta yang disajikan dalam media Question 

Card dengan kenyataan; relevansi pertanyaan yang disajikan dengan materi; 

Question Card dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan mencari tahu lebih dalam; 

pertanyaan dalam Question Card dapat merangsang kemampuan berpikir kritis; 

pertanyaan dalam Question Card berasal dari kehidupan sehari-hari; pertanyaan 

dalam Question Card mudah dipahami; kesesuaian Question Card dengan tujuan 

pembelajaran; adanya keterpaduan antara fisika dan biologi pada materi dalam 

media Question Card; isu dalam media Question Card sudah up to date. 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 nilai yang diberikan oleh kedua pakar 

isi media Question Card menunjukkan hasil sempurna atau 4 pada setiap aspek 

penilaian. Materi dalam media Question Card dianggap sudah sesuai dengan tema 

Energi dan Kehidupan. Fakta yang disajikan dalam media Question Card 

dianggap sudah sesuai dengan kenyataan. Pertanyaan yang disajikan dalam media 

Question Card dianggap sudah relevan dengan materi. Question card dianggap 

sudah dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan mencari tahu lebih dalam. 

Pertanyaan dalam Question Card dianggap sudah dapat merangsang kemampuan 

berpikir kritis. Pertanyaan dalam Question Card dianggap sudah berasal dari 

kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dalam Question Card dianggap mudah 

dipahami. Media Question Card dianggap sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran sebagaimana pernyataan Sudjana (2010) yang menyebutkan bahwa 

media pengajaran dipilih atas tujuan-tujuan instruksional. Materi dalam Question 

Card dianggap sudah memiliki keterpaduan antara fisika dan biologi.  
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Permasalahan dalam media Question Card dianggap sudah sesuai dengan isu up 

to date. Presentase rata-rata penilaian oleh kedua pakar isi media Question Card 

mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan isi media 

Question Card berbasis pendekatan masalah pada tema Energi dan Kehidupan 

dianggap sudah layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA Terpadu di 

SMP. 

4.2.1.3 Kelayakan Bahasa Media Question Card 

 Penilaian kelayakan bahasa pada media Question Card terdapat 9 aspek. 

Aspek penilaian tersebut diantaranya adalah kesesuaian tingkat perkembangan 

berpikir siswa; pesan yang disajikan dalam bahsa yang menarik; relevansi ilustrasi 

dengan pertanyaan; bahasa yang digunakan menumbuhkan rasa senang membaca; 

mengikuti tata kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia; ejaan yang digunakan 

mengacu pada ejaan yang disempurnakan; konsistensi penggunaan istilah; 

penulisan nama ilmiah/asing dengan tepat; dan yang terakhir penggunaan istilah 

yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 Berdasarkan Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 dapat dilihat presentase nilai 

kelayakan bahasa yang diberikan oleh pakar 1 sebesar 83,33% sedangkan pakar 2 

sebesar 100%. Nilai sempurna terdapat pada aspek nomor 1,3, dan 7 mengenai 

kesesuaian bahasa yang digunakan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, 

relevansi ilustrasi dengan pertanyaan, dan konsistensi penggunaan istilah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sudjana (2010) yang menyatakan bahwa pemilihaan 

media untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, 

sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh siswa.  

Pada Aspek nomor 2 dan 4 mengenai penyajian pesan dengan bahasa yang 

menarik dan menumbuhkan rasa senang membaca meskipun tidak memperoleh 

nilai sempurna samun mendapat skor yang cukup baik. Demikian juga dengan 

aspek nomor 5,6,8, dan 9 karena terdapat beberapa kesalahan penulisan dan 

penyusunan kalimat sehingga belum bisa mendapat nilai maksimal. Rata-rata 

persentase seluruh aspek penilaian bahasa media Question Card berbasis 

pendekatan masalah mencapai 91,66%. Hal ini berarti media Question 
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Cardberbasis pendekatan masalah pada tema Energi dan Kehidupan baik 

digunakan dalam pembelajaran IPA Terpadu di SMP. 

 

4.2.2 Tanggapan Guru dan Siswa 

Penilaian kelayakan media Question Card selain menggunakan lembar 

validasi pakar, juga menggunakan angket tanggapan siswa dan guru. Setelah 

melalui proses validasi oleh pakar dan media Question Card berbasis pendekatan 

masalah dinyatakan layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran baik 

secara penyajian, materi maupun bahasa, kemudian dilakukan uji coba skala kecil. 

Uji coba skala kecil dalam penelitian ini hanya melibatkan 6 siswa yang dipilih 

oleh peneliti dengan bantuan guru pelajaran IPA Terpadu. Pemilihan siswa untuk 

pelaksanaan uji coba skala kecil ini berdasarkan kemampuan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Dari 6 siswa yang dipilih, 2 diantaranya memiliki 

kemampuan akademik yang tinggi di kelasnya, 2 yang lain memiliki kemampuan 

rata-rata, dan 2 yang terakhir memiliki kemampuan yang rendah. Pemilihan siswa 

dengan cara demikian bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih valid dengan 

beragamnya kemampuan siswa. Sehingga data angket tidak hanya berasal dari 

siswa dengan kemampuan tinggi saja atau siswa dengan kemampuan rendah saja. 

Keenam siswa yang dipilih kemudian dikumpulkan dalam satu kelas dan 

diberi media Question Card beserta buku petunjuknya. Peneliti menjelaskan pada 

keenam siswa tersebut tentang media Question Card dan cara penggunaannya 

dalam kegiatan pembelajaran selama kurang lebih lima belas menit. Setelah 

mendengarkan penjelasan peneliti, siswa diminta untuk mengisi angket berisi 

pertanyaan tentang tanggapan siswa mengenai produk Question Card yang telah 

dikembangkan oleh peneliti. Waktu yang diberikan untuk mengisi angket tersebut 

adalah sekitar lima belas menit. Setelah siswa selesai mengisi angket, peneliti 

kembali menarik angket dan menyimpannya sebagai data yang nantinya akan 

digunakan untuk mendapatkan perhitungan presentase kelayakan media 

QuestionCard bersadarkan tanggapan siswa pada uji coba skala kecil.  

Berdasarkan Tabel 4.11 yang menunjukkan persentase hasil tanggapan 

siswa mengenai media Question Card pada uji coba skala kecil, dapat dilihat 
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bahwa hampir semua aspek dalam angket tanggapan siswa pada uji coba skala 

kecil memperoleh skor 100%. Hanya satu aspek yang mendapat presentase 83,3%. 

Aspek tersebut merupakan indikator nomor 8 yang menanyakan apakah 

pertanyaan dalam media Question Card mudah dipahami oleh siswa. Berdasarkan 

alasan yang dituliskan oleh siswa yang menjawab “tidak”, tertulis bahwa siswa 

merasa pertanyaan dalam Question Card sulit. Ini berarti siswa tersebut kurang 

memahami aspek yang ditanyakan dalam angket, karena yang ditanyakan adalah 

kepahaman siswa dalam membaca maksud pertanyaan dalam media Question 

Card, bukan tentang sulit tidaknya siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut. 

Secara keseluruhan tanggapan siswa terhadap media Question Card pada uji 

coba skala kecil mendapat respon positif. Berdasarkan hasil angket tanggapan 

siswa pada uji coba skala kecil siswa merasa senang dan setuju jika pembelajaran 

dengan media Question Card dapat diterapkan pada tema yang lain. Gambar-

gambar dalam media Question Card sudah jelas dan memudahkan dalam belajar. 

Tampilan media dan warna yang dipilih secara kesuluruhan terlihat menarik. 

Tulisan pada media Question Card terlihat jelas dan pemilihan warna teks kontras 

dengan background. Pertanyaannya pun mudah dipahami. Selain praktis dan 

mudah digunakan media Question Card juga dapat menumbuhkan apresiasi siswa 

terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan media pembelajaran yang mudah dan 

praktis menurut Sudjana (2010) merupakan syarat utama dalam pemilihan media 

untuk kegiatan pembelajaran. Secara keseluruhan rata-rata presentase penilaian  

angket tanggapan siswa pada uji coba skala kecil mencapai angka 98%. Hai ini 

berarti media Question Card berbasis pendekatan masalah pada tema Energi dan 

Kehidupan baik digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA Terpadu di SMP. 

Selain angket tanggapan siswa, pada uji coba skala kecil angket tanggapan 

juga diberikan pada guru pelajaran IPA Terpadu. Pengisian angket dilakukan oleh 

2 guru pelajaran IPA Terpadu di SMP N 1 Karangawen. Sebagaimana pada siswa, 

guru juga diberikan angket tanggapan setelah mendapat penjelasan mengenai 

media Question Card beserta cara penggunaannya. Terdapat 10 aspek yang 

ditanyakan dalam angket tanggapan guru. Semua aspek pertanyaan mengenai 
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media Question Card dalam angket mendapat tanggapan yang positif dari kedua 

guru pelajaran IPA Terpadu.  

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa semua aspek pertanyaan dalam 

angket mendapat tanggapan positif dari guru. Gambar dalam media Question 

Card menurut kedua guru sudah jelas dan sesuai dengan tema yang dipelajari. 

Penggunakan media Question Card juga dapat memotivasi untuk belajar. 

Tampilan media Question Card secara keseluruhan dan pemilihan warna yang 

digunakan menarik perhatian. Tulisan pada media Question Card sudah jelas dan 

warna teks kontras dengan background. Pertanyaan dalam media Question Card 

juga mudah untuk dipahami. Kedua guru tersebut bahkan setuju jika penggunaan 

media Question Card berbasis pendekatan masalah juga digunakan pada tema 

lainnya. Secara kaseluruhan media Question Card layak digunakan bagi siswa 

SMP. Rata-rata presentase penilaian angket tanggapan guru pada uji coba skala 

kecil mencapai angka 100%. Hal ini berarti media Question card berbasis 

pendekatan masalah berdasarkan angket tanggapan guru pada uji coba skala kecil 

baik digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA Terpadu di SMP. 

 Media Question Card yang telah lolos pada tahap validasi pakar dan uji 

coba skala kecil kemudian siap digunakan pada uji coba skala besar. Pada uji coba 

skala besar, media Question Card digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan 

subjek penelitian siswa kelas 8H yang berjumlah 31 siswa. Pada pertemuan akhir 

kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi angket tanggapan uji skala 

besar.  

 Aspek yang ditanyakan dalam angket tanggapan siswa pada uji skala besar  

berjumlah 10 pertanyaan. Dari kesepuluh aspek tersebut, 8 aspek diantaranya 

mendapat presentase 100%, sedangkan untuk aspek nomor 2 hanya mencapai 98% 

dan aspek nomor 5 mencapai 90%. Aspek nomor menanyakan apakah media 

Question Card membantu siswa untuk berpikir secara deduktif, induktif dan 

penalaran. Diantara 31 siswa dalam satu kelas, hanya satu siswa yang menjawab 

“tidak” dengan alasan siswa merasa tidak jelas. Pada aspek nomor 5 terdapat 3 

siswa yang menjawab “tidak” dengan alasan yang hampir sama, yaitu siswa 
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merasa kurang jelas atau kurang paham. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 

4.12. 

 Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa pada uji coba skala besar dapat 

diketahui bahwa siswa merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

pada tema Energi dan Kehidupan dengan bantuan media Question Card dan setuju 

jika dalam pembelajaran pada tema yang lain juga menggunakan media Question 

Card. Siswa juga merasa bahwa dengan bantuan media Question Card dapat 

membantu siswa untuk berpikir secara deduktif, induktif, dan penalaran; 

menumbuhkan apresiasi terhadap lingkungan; melatih kemampuan bekerjasama; 

melatih berpikir kritis melalui kegiatan tanya jawab, dan membantu memahami 

materi Energi dan Kehidupan secara lebih terpadu. Pertanyaan dalam media 

Question Card juga mudah untuk dipahami. Selain praktis untuk digunakan dan 

disimpan, secara keseluruhan media Question Card memiliki tampilan yang 

menarik. Hasil angket tanggapan siswa pada uji coba skala besar secara 

keseluruhan menunjukkan respon positif. Rata-rata presentase hasil angket 

tanggapan siswa untuk seluruh aspek mencapai angka 99%. Hal ini berarti 

berdasarkan angket tanggapan siswa pada uji coba skala besar media Question 

Card berbasis pendekatan masalah pada tema Energi dan Kehidupan layak 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA Terpadu di SMP. Perbandingan hasil 

tanggapan siswa pada uji coba skala besar dan uji coba skala kecil dapat dilihat 

pada Gambar 4.9.  

4.2.3 Efektifitas Media Question Card 

Penilaian efektifitas media Question Card dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran pada uji coba skala besar di kelas 8H SMP N 1 Karangawen. 

Jumlah siswa yang digunakan dalam uji coba skala besar adalah 31 siswa. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun menurut 

tahapan pembelajaran berbasis masalah dengan model diskusi. 

Keefektifan media Question Card dalam penelitian ini diketahui dengan 

menghitung peningkatan hasil belajar siswa selama kegiatan pembelajaran pada 

uji coba skala besar. Hasil belajar yang diharapkan adalah peningkatan 

kemampuan berpikir kritis yang diukur melalui pre-test yang dilakukan sebelum 
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menggunakan media Question Card dan post-test yang dilakukan setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media Question Card. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa adalah uji n-gain. 

Hasil belajar siswa yang diperoleh pada uji coba skala besar menunjukkan 

nilai tertinggi sebesar 85,50; nilai terendah sebesar 73,50; dan nilai rata-rata siswa 

kelas 8H sebesar 78,36. Peningkatan hasil belajar siswa dari pre-test ke post-test 

dihitung dengan menggunakan uji n-gain. Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa dari pre-test ke post-test memperoleh angka tertinggi sebesar pada uji n-gain 

sebesar 0,67 dengan kriteria sedang; angka terendah sebesar 0,30 dengan kriteria 

rendah; dan rata-rata n-gain siswa kelas 8H sebesar 0,48 dengan kriteria 

sedang.Siswa dengan kriteria n-gain sedang sebanyak 30 siswa, sedangkan yang 

mendapat kriteria n-gain rendah hanya 1 siswa dengan angka sebesar 0,30. 

Pada penelitian ini, peningkatan pre-test dan post-test yang dihitung adalah 

pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menurut indikator Ennis 

(Widyastuti, 2013).Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil n-gain 

paling rendah sebesar 0,33 pada indikator pertama kemampuan berpikir kritis 

menurut Ennis (Widyastuti,2013), sedangkan hasil tertinggi terdapat pada 

indikator kedua sebesar 0,71. Indikator ketiga, keempat dan kelima masing-

masing sebesar 0,42; 0,33; dan 0,44. Rata-rata perolehan n-gain untuk seluruh 

indikator kemampuan berpikir kritis menurus Ennis (Widyastuti, 2013) sebesar 

0,45. Hal ini menunjukkan bahwa n-gain secara keselurahan menunjukkan kriteria 

“sedang”. Berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa kelas 8 H telah 

mengalami peningkatan nilai dari pre-test ke post-test secara klasikal telah 

mencapai kemampuan berpikir kritis dengan nilai 62,5. Hasil n-gain yang 

menunjukkan kriteria “sedang” berarti media Question Card berbasis pendekatan 

masalah efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPA Terpadu pada tema 

Energi dan Kehidupan di SMP. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ifadhoh (2012) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwametode diskusi 

dengan pendekatan sets dan mediaQuestion Card dapat meningkatkan  hasil 
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belajar hidrokarbon siswa kelas X SMA Negeri 14.Penelitian lain yang 

menunjukkan efektivitas penggunaan media kartu dalam pembelajaran 

ditunjukkan oleh Pratiwi (2009). Pemanfaatan kartu pembelajaran dan styrofoam 

chart sebagai media belajar menurut Pratiwi (2009) dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa hingga 96,5 %  pada materi pokok sistem pernapasan pada 

manusia. 

Keefektifan media Question Card dalam meningkatkan kemmpuan berpikir 

kritis siswa dalam penilitian ini juga didukung oleh penerapan pembelajaran 

berbasis masalah yang juga menjadi dasar dalam pengembangan media ini. 

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian Min Liu (2005) menunjukkan bahwa 

pengetahuan sains siswa telah meningkat secara signifikan seiring dengan 

motivasi dan sikap siswa dalam pembelajaran setelah menggunakan metode 

Problem Based Learning.Hasil penelitian Min Liu (2005) sesuai dengan penilitian 

ini yang dibuktikan oleh tanggapan positif dari siswa. Tanggapan siswa diperoleh 

melalui penyebaran angket pada uji coba skala besar. Hasil angket uji coba skala 

besar menunjukkan bahwa siswa merasa termotivasi untuk mencari tahu lebih 

dalam mengenai materi yang diajarkan dengan pembelajaran berbantuan media 

Question Card berbasis pendekatan masalah. 

Sementara Snyder (2008), dalam jurnal yang berjudul Teaching Critical 

Thingking and Problem Solving Skills menunjukkan bahwa dengan melibatkan 

siswa secara aktif dalam aktivitas yang kolaboratif atau berbasis proyek dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Penelitian yang lain juga dilakukan 

oleh Afcariono (2007) tentang pembelajaran berbasis masalah untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian Afcariono 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah pada mata 

pelajaran biologi ternyata dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kelas 

X-A SMA Negeri 1 Ngantang. Hal ini dapat dilihat melalui adanya perubahan 

pada pola pikir siswa berdasarkan tingkat kognitif. Kemampuan bertanya dan 

menjawab siswa meningkat dari kemampuan berpikir tingkat rendah 

(pengetahuan, pemahaman,  dan aplikasi) menjadi berpikir tingkat tinggi (analisis, 

sintesis, dan evaluasi). 
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Kombinasi pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan media Question 

Card berbasis pendekatan masalah efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan nilai kemampuan 

berpikir kritis dari pre-test ke pos-test dan hasil tanggapan siswa pada uji coba 

skala besar. Siswa dalam angket tanggapan pada uji coba skala besar menyatakan 

bahwa pembelajaran dengan bantuan media Question Card berbasis pendekatan 

masalah, merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang 

demikian juga membuat siswa ingin tahu lebih banyak dan termotivasi untuk 

belajar lebih dalam lagi mengenai materi yang diajarkan. Siswa dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran dalam kegiatan diskusi dan tanya 

jawab bersama, dan yang paling utama adalah siswa belajar untuk menyelesaikan 

masalah dalam kegidupan sehari-hari dengan meniru peran orang dewasa dalam 

pembelajaran yang memang menajadi karakteristik utama dari pembelajaran 

berbasis masalah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Media Question Card berbasis pendekatan masalah layak digunakan dalam 

pembelajaran IPA Terpadu di SMP dengan rata-rata presentase nilai pakar 

sebesar 96,18% karena telah mencapai indikator kelayakan minimal sebesar 

76%. 

(2) Media Question Card efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

SMP yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

melalui uji n-gain sebesar 0,45. 

5.2 Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran untuk mengembangkan penelitian 

mengenai media Question Card sebagai berikut : 

(1) Penelitian akan lebih baik bila dilanjutkan hingga tahap implementasi media 

dengan subjek penelitian yang lebih luas. 

(2)Pengembangan media Question Card dapat dikembangkan dengan 

penyempurnaan pada bagian tertentu untuk pembelajaran pada tema lain. 
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DIAGRAM KETERPADUAN 
 

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dipadukan 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Energi dan Perubahannya. 5.1Menjelaskan hubungan 

bentuk energi dan 

perubahannya, prinsip 

energi” serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

7. Ekosistem. 7.1Menentukan ekosistem  dan 

saling hubungan antara 

komponen ekosistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram Keterpaduan Model Shared Tema Energi dan Kehidupan 

Lampiran 1 

Energi 
dan 

Kehidupan 

Aliran 
energi pada 

makhluk 
hidup 

Hukum 
Kekekalan 
Mekanik 

Fisika 
(Energi) 

Biologi 
(Ekosistem) 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Sekolah    :  SMP N 1 Karangawen 

Kelas :  VIII 

Mata Pelajaran :  IPA 

Semester :   2 (DUA) 

Tema     : 5.Energi dan Kehidupan 
 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok 

 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

5.1 Menjelaskan 
hubungan 
bentuk energi 
dan 
perubahannya
, prinsip 
energi serta 
penerapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

 

Energi  Studi pustaka untuk 
mendeskripsikan 
pengertian energi dan 
bentuk-bentuk energi 

 

 Studi referensi untuk 
membadingkan 
pengertia energi kinetik 
dan energi potensial 

 

 Mencari informasi 
tentang hukum 
kekekalan energi 

 Menunjukkan  bentuk-
bentuk energi  dan 
contohnya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 Mengaplikasikan konsep 
energi dan perubahannya 
dalam kehidupan sehari-
hari 

 Membedakan konsep 
energi kinetik dan energi 
potensial pada suatu benda 
yang bergerak 

 Mengenalkan hukum 
kekekalan energi melalui 
contoh dalam kehidupan 
sehari-hari  

Tes lisan 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

 

Daftar 
pertanyaan 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

Tes uraian 

Apakah yang kamu 
ketahui tentang bentuk-
bentuk energi ? 

 

Dalam rangkaian listrik 
tertutup dengan sebuah 
lampu terjadi 
perubahan energi .... 

Jelaskan perbedaan 
antara energi kinetik 
dan energi potensial. 

Jelaskan hukum 
kekekalan energi dan 
berikan contohnya  
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4x40 ‘ Buku siswa, 
buku 
referensi, 
LKS 

Lampiran 2 
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Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok 

 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

7.1 Menentukan 
ekosistem  
dan saling 
hubungan 
antara 
komponen 
ekosistem 

 

Ekosistem o Melakukan 
pengamatan terhadap 
lingkungan sekitar 
sebagai satuan 
ekosistem 

o Menggali informasi 
dari narasumber/melihat 
tayangan video tentang 
komponen suatu satuan 
ekosistem yang spesifik 
(ekosistem sawah, 
ekosistem danau) 

o Membuat beberapa 
model diagram rantai 
makanan dan jaring-
jaring makanan 

 Mengindentifikasikan 
satuan-satuan dalam 
ekosistem dan 
menyatakan matahari 
merupakan sumber energi 
utama 

 Menggambarkan dalam 
bentuk diagram rantai 
makanan dan jaring-jaring 
kehidupan berdasar hasil 
pengamatan suatu 
ekosistem 

 

Observasi 

 

 

 

 

Tugas 

Lembar 
observasi 

 

 

 

Tugas proyek 

Gambarkan dalam 
bentuk diagram rantai 
makanan dan jaring-
jaring kehidupan 
berdasar hasil 
pengamatan suatu 
ekosistem yang kamu 
amati! Lakukan dalam 
bentuk kerja 
kelompok! 
Presentasikan di depan 
kelas pada saat yang 
ditetapkan!  

 

4 x 40’ Buku siswa, 
lingkungan, 
LKS 

 

 
Semarang,  September 2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Sekolah  : SMP N 1 Karangawen 

Kelas / Semester : VIII (Delapan) / Semester II 

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Alokasi waktu    :  8 X 40’ ( 4x pertemuan ) 

 

Standar Kompetensi 

5. Energi dan Kehidupan 

 

Kompetensi Dasar 

5.1.  Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip energi 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

5.2.  Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

        Peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian energi 

2. Menyebutkan macam-macam energi 

3. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

4. Menjelaskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik 

5. Menjelaskan terjadinya aliran energi pada makhluk hidup melalui rantai 

makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan. 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Energi 

 Menurut Riyanto (2007) energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau 

kerja. Energi tidak hanya dimiliki oleh makhluk hidup saja, tapi juga dimiliki oleh benda 

mati. Besaran energi dalam Satuan Internasional (SI) dinyatakan dengan satuan Joule 

(J). Satuan energi lain adalah erg dan kalori. 

2.  Bentuk Energi 

Macam-macam bentuk energi yang  disimpan dalam suatu benda diantaranya 

adalah energi listrik, energi kimia, energi kalor, energi cahaya, energi potensial pegas, 

energi bunyi, energi atom. Macam-macam energi ini tersimpan dalam benda dan biasa 

dijumpai pada kehidupan sehari-hari. 

3 Hukum Kekekalan Energi 

Lampiran 3 
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 Hukum kekekalan energi merupakan hukum termodinamika yang pertama. 

Hukum kekekalan energi berbunyi, “Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat 

dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain”.  

4 Perubahan Bentuk Energi 

Sumber energi utama bagi makhluk hidup dipermukaan bumi ini adalah 

matahari. Tumbuhan mengambil energi matahari dan menggunakannya untuk proses 

fotosintesis. Energi yang disimpan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis dimakan oleh 

manusia dan hewan. Dalam proses makan dan dimakan tersebut terjadi perubahan 

energi. Mulai dari energi cahaya matahari yang diubah oleh tumbuhan menjadi energi 

kimia. Energi kimia dalam tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan hewan diubah 

melalui proses respirasi menjadi energi panas (Riyanto, 2007). 

5. Sumber Energi 

 Selain energi matahari, banyak sumber energi lain yang ada di sekitar kita 

diantaranya adalah: energi angin, energi air, energi surya, energi nuklir atau atom, energi 

panas bumi, energi biomassa, energi biogas,energi minyak bumi dan batu bara (Riyanto, 

2007). 

6. Energi Mekanik 

Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan 

dan geraknya. energi mekanik terdiri atas energi potensial dan energi kinetik.  

6.1 Energi Potensial  

Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Benda 

yang memiliki energi potensial antara lain pegas, karet yang direnggangkan, dan benda 

yang memiliki ketinggian tertentu (Riyanto, 2007). 

 Dengan : Ep = Energi potensial (joule) 

   m = massa benda (kg) 

   g = (percepatan gravitasi) (m/s2) 

   h = ketinggian (m) 

6.2 Energi kinetik 

Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Contoh 

energi kinetik adalah mangga yang jatuh dari pohonnya, mobil yang sedang berjalan, air 

terjun.  

 Dengan : Ek = Energi kinetik (joule) 

   m = massa benda (kg) 

   v = kecepatan (m/s) 

6.3 Hukum Kekekalan Energi Mekanik 

Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. 

 Dengan : Em= Energi mekanik 

   Ep= Energi potensial 

   Ek= Energi kinetik 

7.  Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan 

 Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup 

untuk menghasilkan energi. Dalam proses makan dan dimakan ini terjadi transfer energi 

Ep = m.g.h 

Ek = 1/2.m.v2 

Em = Ep + Ek 
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dari produsen ke konsumen tingkat 1, dari konsumen tingkat I ke konsumen tingkat II, 

dari konsumen tingkat II ke konsumen tingkat III, dan seterusnya. Contoh peristiwa 

rantai makanan: 

Padi Ayam  Manusia  Pengurai 

 Jaring-jaring makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup 

yang kompleks dan saling berhubungan. Konsumen tidak hanya bergantung pada satu 

jenis sumber makanan saja. Tikus misalnya, tidak hanya memakan padi  tapi juga 

memakan apa saja yang bisa dicerna oleh sistem dalam tubuhnya. Contoh jaring-jaring 

makanan: 

 

 

 

 

 

9. Aliran Energi 

Aliran energi adalah proses perpindahan energi antar makhluk hidup melalui 

proses makan dan dimakan. Dalam setiap proses perpindahan energi selalu terjadi 

pengurangan jumlah energi. Energi matahari yang masuk ke bumi hanya sekitar 5%. 

Dari jumlah itu, yang dapat diserap oleh tumbuhan dan dimanfaatkan untuk melakukan 

proses fotosintesis hanya 2%. Sebagian energi lain yang tidak digunakan akan 

dipantulkan lagi ke atmosfer bumi. Energi yang terkandung dalam amilum pada 

tumbuhan juga tidak semuanya dapat diserap oleh konsumen. Sebagian energi 

terbuang dalam bentuk panas dan sebagian yang lain terbuang sebagai zat sisa. 

Pengurangan terbesar dalam proses perpindahan energi dari produsen ke konsumen. 

 

C. Metode Pembelajaran 

1.  Model   :   a.   Direct Instruction (DI) 

  b.   Cooperative Learning 

                2.  Metode :    

 a.  Diskusi kelompok  

   b.  Ceramah 

   c.  Observasi 

   d.  Problem Based Learning 

 

 

 

 

 

 

rumput 

belalang 

cacing 

kambing 

burung 

katak 

buaya 

ular 
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D. Langkah-langkah Kegiatan 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

          a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Motivasi dan Apersepsi: 

a. Apakah kalian sudah sarapan pagi ini? 

b. Apakah tujuan kita sarapan setiap pagi?  

2. Prasyarat pengetahuan: 

a. Apakah yang dimaksud dengan energi? 

b. Apa saja sumber energi di dunia ini? 

 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

1) Siswa mengamati macam-macam energi yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari 

2) Siswa mengamati sumber energi yang ada disekitarnya 

3) Siswa menyimak penjelasan guru tentang energi dan kehidupan 

 

2. Elaborasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian energi, macam-

macam energi, dan perubahan energi 

2) Siswa dibimbing oleh guru untuk membentuk kelompok 

3) Siswa mendapatkan satu set Question Card untuk masing-masing 

kelompok 

4) Siswa melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

Question Card secara berkelompok 

5) Siswa melaporkan hasil penyelidikannya di depan kelas secara bergantian 

 

3. Konfirmasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasanguru tentang jawaban pertanyaan Question 

Card 

2) Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru 

 

c. Kegiatan Penutup 

1) Siswa dibimbing oleh guru membuat kesimpulan pelajaran 

2) Siswa menyimak penjelasan guru untuk kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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PERTEMUAN KEDUA 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Motivasi dan Apersepsi: 

a) Apakah benda yang diam memiliki energi? 

b) Apakah benda yang bergerak memiliki energi?  

2. Prasyarat pengetahuan: 

a) Apakah yang dimaksud dengan energi mekanik ? 

b) Apa saja macam energi mekanik? 

 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mengamati benda-benda yang berada di sekitarnya baik yang 

bergerak maupun yang berada di atas 

b. Siswa menyimak penjelasan guru tentang hukum kekekalan energi 

mekanik 

 

2. Elaborasi 

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk membentuk kelompok 

b. Siswa mendapatkan satu set Question Card untuk masing-masing 

kelompok 

c. Siswa melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam Question Card secara berkelompok 

d. Siswa melaporkan hasil penyelidikannya di depan kelas secara 

bergantian 

 

3. Konfirmasi 

a. Siswa mendengarkan penjelasanguru tentang jawaban pertanyaan 

Question Card 

b. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru 

 

c. Kegiatan Penutup 

a. Siswa dibimbing oleh guru membuat kesimpulan pelajaran 

b. Siswa menyimak penjelasan guru untuk kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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PERTEMUAN KETIGA 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Motivasi dan Apersepsi: 

a. Dari mankah kita mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari? 

b. Darimanakah tumbuhan mendapatkan energi untuk melakukan 

fotosintesis ?  

2. Prasyarat pengetahuan: 

a. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan ? 

b. Darimanakah manusia mendapatkan energi? 

 

b. Kegiatan Inti 

3. Eksplorasi 

a. Siswa mengamati proses makan dan dimakan yang terjadi di alam 

pada makhluk hidup 

b. Siswa melakukan studi literatur tentang proses teradinya aliran energi 

pada makhluk hidup 

c. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aliran energi yang terjadi 

pada makhluk hidup 

 

4. Elaborasi 

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk membentuk kelompok 

b. Siswa mendapatkan satu set Question Card untuk masing-masing 

kelompok 

c. Siswa melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam Question Card secara berkelompok 

d. Siswa melaporkan hasil penyelidikannya di depan kelas secara 

bergantian 

 

3.Konfirmasi 

b. Siswa mendengarkan penjelasanguru tentang jawaban pertanyaan 

Question Card 

c. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru 

 

c. Kegiatan Penutup 

a. Siswa dibimbing oleh guru membuat kesimpulan pelajaran 

b. Siswa menyimak penjelasan guru untuk kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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PERTEMUAN KEEMPAT 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Motivasi dan Apersepsi: 

a. Apa saja energi yang ada di rumahmu? 

b. Dari mana kamu mendapatkan energi yang kamu butuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari?  

2. Prasyarat pengetahuan: 

d. Apa saja macam-macam energi yang kamu ketahui? 

e. Bagaimana proses terjadinya aliran energi pada makhluk hidup? 

3. Pra eksperimen: 

f. Berhati-hatilah dalam melakukan praktikum. 

 

b. Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

b. Siswa melihat video aliran energi pada makhluk hidup 

 

2. Elaborasi 

a. Siswa didampingi oleh guru membentuk kelompok 

b. Siswa mendapatkan satu set media Question Card yang telah disiapkan 

oleh guru untuk setiap kelompok 

c. Siswa melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

Question Card secara berkelompok 

d. Siswa melaporkan hasil penyelidikannya di depan kelas secara bergantian 

 

3. Konfirmasi 

g. Siswa mendengarkan penjelasanguru tentang demontrasi percobaan 

sederhana yang dilakukan 

h. Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru 

 

c. Kegiatan Penutup 

a. Siswa dibimbing oleh guru membuat kesimpulan pelajaran 

b. Siswa menyimak penjelasan guru untuk kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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E. Sumber Belajar 

  a. Buku IPA Terpadu  

  b. Buku referensi yang relevan 

 c. Lingkungan 

 d. Alat dan bahan praktikum 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menjelaskan 

pengertian energi 

 Menyebutkan 

macam-macam 

energi 

 Menjelaskan 

perubahan energi 

yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan 

perbedaan energi 

potensial dan energi 

kinetik 

 Menjelaskan 

terjadinya aliran 

energi pada makhluk 

hidup melalui rantai 

makanan, jaring-

jaring makanan dan 

piramida makanan 

 Tes unjuk 

kerja  

 Tes unjuk 

kerja 

 Tes tertulis 

 

 

 

 Tes tertulis 

 

 

 Tes tertulis 

 Uraian 

 

 Uraian 

 

 Uraian 

 

 

 

 Uraian 

 

 

 Uraian 

 Apakah yang dimaksud 

dengan energi? 

 Apa saja macam-macam 

energi? 

 Perubahan energi apa yang 

terjadi pada setrika listrik? 

 

 

 Apakaah perbedaan energi 

potensial dan energi 

kinetik? 

 

 Gambarkan contoh jaring-

jaring makanan! 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 1 Karangawen 

 

 

 

 

(__________________________) 

NIP/NIK :............................. 

 …..,……………………  20 ……. 

Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 

 

(_______________________) 

NIP/NIK :............................. 
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SOAL PRE-TEST/POST-TEST 

Pokok Bahasan : Energi dan Kehidupan 
Kelas/ Semester : VIII/2 
Waktu   : 60 Menit 
 

Petunjuk Mengerjakan Soal: 

1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia 

 

1. Saat ini banyak orang mulai beralih menggunakan tenaga surya sebagai sumber 

energi. Bagaimana proses perubahan pada lampu tenaga surya? 

2. Seorang siswa melakukan pendataan mengenai keadaan kebun sekolah dengan 

mengambil sampel berukuran 1 m2.  

a. Air          f. Semut                         k. Angin 

b. Pohon jambu       g. Pasir                          m. Embun 

c. Rumput                i. Suhu udara                 n. Capung 

d. Tanah                  j. Kelembapan   

e. Batu kerikil            

Kelompokkan data-data di atas  mana yang termasuk komponen biotik! 

3. Peluru yang ditembakkan dari pistol melaju cepat di udara hingga mampu 

menembus buah kelapa. Darimana energi yang dimiliki peluru untuk melakukan 

usaha tersebut? 

4. Beberapa waktu lalu wabah tomcat melanda di Indonesia. Padahal sebelumnya 

hewan tomcat tidak pernah mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Lalu 

bagaimana wabah ini bisa terjadi? 

5. Mobil Aziz melaju cepat hingga energi kinetik mencapai 10.000 Joule. 

Sedangkan mobil Rohmat melaju dengan energi kinetik 40.000 Joule. Massa 

pada keduanya dianggap sama. Untuk dapat menyamai kecepatan Rohmat, Aziz 

harus meningkatkan kecepatannya hingga berapa kali kecepatan awal? 

6. Tanaman anggrek hidup dengan menempel pada pohon mangga. Namun pohon 

mangga ini tetap dapat tumbuh dan berbuah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? 

7. Kita sering melihat iklan pemerintah untuk menghemat energi. Jika hukum 

kekekalan energi benar, untuk apa kita melakukannya?  

8. Penebangan pohon di hutan secara liar hingga menyebabkan hutan menjadi 

gundul. Bagaimana keadaan ini mempengaruhi ekosistem di dalamnya?  
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9. Buah kelapa tergantung di atas pohon setinggi 10 m memiliki massa 1 kg. Tiba-

tiba kelapa itu jatuh. Berapa kecepatan kelapa itu pada ketinggian 7,5 m di atas 

tanah? ( g= 10 m/s2) 

10. Populasi eceng gondok yang tumbuh pesat menyebabkan pasokan oksigen dalam 

kolam menjadi sedikit. Akibatnya organisme lain yang berada didalam air 

merasa terganggu. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? 
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RUBRIK PENILAIAN SOAL PRE-TEST/POST-TEST 
 

No Kriteria Penskoran Skor Skor 
total 

1 Energi cahaya berubah menjadi energi listrik 1 4 
Terjadi perubahan energi oleh dinamo 1 
Energi listrik berubah menjadi energi gerak 1 
Energi gerak beubah menjadi energi panas 1 

2 Pohon jambu 1 4 
Rumput  1 
Semut  1 
Capung  1 

3 Terdapat energi kinetik yang bekerja pada peluru 1 4 

Energi kinetik diperoleh karena kecepatannya 1 

Terdapat energi potensial yang bekerja pada peluru 1 

Energi potensial diperoleh karena kedudukannya 1 

4 
 

Populasi tomcat meningkat karena populasi predatornya 
menurun drastis 

1 4 

Predator tomcat yang sedang mengalami penurunan populasi 
secara drastis adalah tokek 

1 

Populasi tokek menurun karena banyak diburu oleh manusia 1 

Menusia memburu tokek untuk dijual sebagai obat dengan 
harga yang mahal 

1 

5  Diket: EkR= 10.000 J EkP = 40.000 J mR = mP    vR2 = vp 
Ditanya:  vR2 = ? 

1 4 
 
 
 Jawab :        

���

���
   =   

�

�
����

�

�

�
����

�
 

1 

��.���

��.���
  = 

�

�
���

�

�

�
����

�
 

�
�

�
  = �

��
�

���
�  

1 

�

�
    =  

��

���
 

��� =  2 ��  

1 

6 Tanaman anggrek menempel pada pohon mangga untuk 
mengambil zat hara dari kulit pohon mangga yang sudah mati 

1 4 

Pohon mangga tidak mengalami gangguan pertumbuhan 
Karena tanaman anggrek hanya mengambil zat hara kulit 
pohon mangga yang sudah mati 

1 

Sehingga tanaman anggrek mendapat keuntungan sedangkan 
pohon mangga tidak dirugikan 

1 

Hubungan antara keduanya ini disebut dengan simbiosis 
komensalisme 

1 
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No Kriteria Penskoran Skor Skor 
total 

7 Saat ini kemmpuan manusia dalam memanfaatkan energi 
untuk kehidupan manusia masih terbatas pada bentuk tertentu 
saja, misalnya energi minyak bumi 

1 4 

Energi yang digunakan setelah melalui proses akan 
mengalami perubahan bentuk yang baru 

1 

Bentuk energi yang baru inilah yang masih belum bisa 
dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan 
energi 

1 

Sehingga kita tetap harus menghemat energi yang saat ini kita 
gunakan 

1 

8 Hutan gundul menyebabkan banjir karena tidak ada akar 
pohon yang menyerap air hujan 

1 4 

Punahnya hewan-hewan langka karena kehilangan habitat asli 1 

Pencemaran udara meningkat karena hutan berperan penting 
dalam daur oksigen 

1 

Perubahan iklim yang tidak menentu karena tidak adanya 
hutan yang berperan dalam siklus oksigen dan karbon 
menyebabkan gangguan pada atmosfer 

1 

9  Diket  : Ek1 = 3000 J m =1 kg 
Ditanya : V2 ? 

1 4 

Jawab                  :                     Em1 = Em2 

Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2 
m g h1 + ½ m v1

2  = m g h2 + ½ m v2
2 

1 

10. 10 + 0 = 10. 7,5 + ½ V2
2 

100  = 75 + ½ V2
2 

¼ V2
2  = 100-75 

V2
2 = 100 

1 

V2 = 10 m/s 1 

10 Menggunakan herbisida 1 4 

Memelihara predator alaminya 1 

Mengangkat tanaman dari perairan secara langsung 1 

Memanfaatkannya sebagai bahan kerajinan 1 
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST/POST-TEST 

Satuan Pendidikan  : SMP/ MTs 

Mata Pelajaran  : IPA 

Materi Pokok  : Energi dan Kehidupan 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Bentuk Soal   : Uraian 

 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Nomor 
Soal 

Kriteria Penskoran Skor 

1. Memberi 
penjelasan 
sederhana 
(elementary 
clarification) 

Siswa mampu 
menganalisis 
bagaimana perubahan 
energi yang terjadi 
pada kipas angin 
hingga bisa berputar 

 
 
1 

Dapat menganalisis perubahan energi listrik menjadi energi gerak 
pada kipas angin dengan benar 

4 

Dapat menganalisis adanya perubahan energi menjadi energi gerak 
dengan benar 

3 

Dapat menganalisis adanya perubahan energi listrik dengan benar 2 
Dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi, namun salah 1 

 
 

Siswa mampu 
menjelaskan secara 
sederhana syarat populasi 
pada makhluk hidup 

 
 
2 

Siswa dapat menganalisis 3 syarat populasi dengan benar 4 
Siswa mampu menganalisis 2 syarat populasi dengan benar 3 
Siswa mampu menganalisis salah satu syarat populasi dengan benar 2 
Siswa mampu menganalisis syarat populasi, namun salah 1 

 
 
2 
 

Membangun 
keterampilan 
dasar (basic 
support) 

Siswa mampu 
mencari persamaan 
dan perbedaan antara 
energi potensial dan 

 
3 

Dapat mengidentifikasi keberadaan energi potensial dan energi 
kinetik disertai dengan penyebabnya 

4 

Dapat mengidentifikasi keberadaan energi potensial dan energi 
kinetik tanpa mengetahui penyebabnya 

3 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Nomor 
Soal 

Kriteria Penskoran Skor 

 
 
 

energi kinetic pada 
peluru yang melesat 

Dapat mengidentifikasi keberadaan salah satu energi saja dan tidak 
mengetahui penyebabnya. 

2 

Dapat mengidentifikasi  keberadaan energi, namun salah. 1 

Siswa mampu 
memberi alas an 
penyebab kasus 
wabah tomcat 

 
 
 
4 
 

 
 

Dapat menjelaskan menurunnya populasi predator tomcat akibat 
perburuan manusia dan menyebutkan contoh predator dengan benar 

4 

Dapat menjelaskan menurunnya populasi predator tomcat dan 
menyebutkan nama predator tomcat dengan benar 

3 

Dapat menjelaskan menurunnya predator tomcat dengan benar 2 

Dapat menjelaskan meningkatnya populasi tomcat namun salah 1 

3 Menyimpulkan 
(inference) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa dapat 
membuat induksi 
rumus energi kinetik 

 
 
5 

dapat merumuskan masalah, menuliskan rumus, menerapkan rumus 
dan menghitung dengan benar 

4 

dapat merumuskan masalah, menuliskan rumus, menerapkan rumus, 
perhitungan salah 

3 

dapat merumuskan masalah, namun menuliskan rumus yang salah 2 

hanya dapat merumuskan masalah. 1 

Siswa mampu 
membuat deduksi 
pernyataan interaksi 
anggrek dengan 
pohon mangga 

 
 
 
 
6 

Dapat menjelaskan keuntungan yang didapat anggrek, kerugian 
pohon mangga, dan jenis interaksi keduanya dengan benar 

4 

Dapat menjelaskan keuntungan yang didapat anggrek kerugian 
pohon mangga dengan benar 

3 

Dapat menjelaskan keuntungan yang didapat anggrek dengan benar 2 
Dapat menjelaskan keuntungan yang didapat anggrek namun salah 1 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Nomor 
Soal 

Kriteria Penskoran Skor 

4. Membuat 
penjelasan 
lebih lanjut 
(advanced 
clarification) 

Siswa mampu 
menggunakan 
penalaran implisit 
kenapa kita harus 
tetap menghemat 
energi 

 
 
 
7 

Dapat menjelaskan keterbatasan kemampuan manusia dalam 
memanfaatkan energi dalam bentuk tertentu dan perubahan bentuk 
energi akibat suatu proses dengan benar  

4 

Dapat menjelaskan keterbatasan kemampuan manusia dalam 
memanfaatkan energi dengan benar 

3 

Dapat menjelaskan perubahan bentuk energi akibat suatu proses 
dengan benar 

2 

Dapat menjelaskan keterbatasan kemampuan manusia namun salah 1 

Siswa mampu 
membuat penjelasan 
lebih lanjut dampak 
hutan gundul bagi 
ekosistem 
disekitarnya  

 
 
 
9 

Dapat menjelaskan 3 dampak hutan gundul bagi ekosistem dengan 
benar 

4 

Dapat menjelaskan 2 dampak hutan gundul bagi ekosistem dengan 
benar 

3 

Dapat menjelaskan dampak hutan gundul bagi ekosistem dengan 
benar 

2 

Dapat menjelaskan dampak hutan gundul bagi ekosistem namun 
salah 

1 

5 Strategi dan 
teknis 
 
 
 
 

Siswa mampu 
memutuskan rumusan 
masalah dan cara 
penyelesaiannya 

 
 
3 

dapat merumuskan masalah, menuliskan rumus, menerapkan rumus 
dan menghitung dengan benar 

4 

dapat merumuskan masalah, menuliskan rumus, menerapkan rumus, 
perhitungan salah 

3 

dapat merumuskan masalah, namun menuliskan rumus yang salah 2 

hanya dapat merumuskan masalah. 1 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Nomor 
Soal 

Kriteria Penskoran Skor 

 Siswa mampu 
menemukan alternatif 
untuk mengatasi 
populasi eceng 
gondok yang 
meningkat pesat 

 
 
 
 

10 

Dapat mengidentifikasi 3 solusi masalah eceng gondok dengan 
benar 

4 

Dapat mengidentifikasi 2 solusi masalah eceng gondok dengan 
benar 

3 

Dapat mengidentifikasi 1 solusi masalah eceng gondok dengan 
benar 

2 

Dapat mengidentifikasi solusi masalah eceng gondok namun salah 1 
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MEDIA QUESTION CARD 

 
Tampilan Depan 
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Tampilan Belakang 
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CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA QUESTION CARD 
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CONTOH LEMBAR ANGKET TANGGAPAN GURU 
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN GURU TERHADAP MEDIA QUESTION CARD 
 

Guru 1: Tri Prastyo, S.Pd 

Guru 2: Wahyuning Tyas S.Pd, M.Si 

No Item 
Skor yang  (f) 

Rata-rata 
Guru 1 Guru 2 

1. Apakah keseluruhan gambar pada Question Card sesuai dengan tema yang dipelajari? 1 1 1 

2. 
Apakah menurut Bapak/Ibu penggunaan media Question Card dapat memotivasi untuk 
belajar? 

1 1 1 

3. 
Apakah anda setuju jika pada pembelajaran tema lainnya digunakan media Question 
Card? 

1 1 1 

4. Apakah menurut Bapak/ Ibu media Question Card layak digunakan untuk siswa SMP? 1 1 1 

5. 
Apakah menurut Bapak/ Ibu gambar-gambar yang terdapat dalam media Question Card 
sudah jelas? 

1 1 1 

6. 
Apakah menurut Bapak/ Ibu tampilan media Question Card ini secara keseluruhan 
sudah menarik? 

1 1 1 

7. 
Apakah menurut Bapak/ Ibu pemilihan warna pada media Question Card ini sudah 
menarik? 

1 1 1 

8. Apakah menurut Bapak/ Ibu tulisan pada media Question Card ini sudah jelas? 1 1 1 

9. 
Apakah menurut Bapak/ Ibu background sudah kontras dengan warna teks dalam 
Question Card? 

1 1 1 

10. 
Apakah menurut Bapak/ Ibu pertanyaan yang ada pada media Question Card ini mudah 
dipahami? 

1 1 1 

Jumlah 10 10 10 
Persentase (P) 100% 100% 100% 

Kriteria Baik 
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Keterangan: 
a. skor 1: setuju 
b. skor 0: tidak setuju 
 
 
Data diatas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 

� =
�

�
� ���% 

 
 
Keterangan: 
P  = persentase penilaian 
f  = jumlah skor yang diperolah 
N = jumlah skor keseluruhan 
(Sudijono, 2008) 

Kriteria hasil angket tanggapan guru sebagai berikut: 
Interval Kriteria 

75% - 100 % Baik (SB) 
50% - 75% Cukup Baik (B) 
0% - 50% Kurang Baik (KB) 
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CONTOH ANGKET TANGGAPAN SISWA UJI COBA SKALA KECIL 
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA 

UJI COBA SKALA KECIL TERHADAP MEDIA QUESTION CARDCARD 
 

Kode Siswa 
Aspek Tanggapan No- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah Skor (f) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Jumlah skor maksimal (n) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Persentase (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Persentase rata-rata 100% 

Kriteria klasikal Baik  

 
Keterangan: 
a. skor 1: setuju 
b. skor 0: tidaksetuju 
 
Data diatas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

� =
�

�
X 100% 
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Keterangan: 
P  = persentase penilaian 
f  = jumlah skor yang  
N = jumlah skor keseluruhan 
(Sudijono, 2008) 

 

Kriteria hasil angket tanggapan siswa sebagai berikut: 

Interval Kriteria 

83,5% - 100 % Sangat Baik 

63,5% - 83% Baik 

44,5% - 63% Kurang Baik 

25% - 44% Tidak Baik 
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CONTOH ANGKET TANGGAPAN SISWA UJI COBA SKALA BESAR 
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA 
UJI COBA SKALA BESAR TERHADAP MEDIA FLASHCARD 

  
Kode Siswa Aspek Tanggapan No. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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A-19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah Skor (f) 31 30 31 31 28 31 31 31 31 31 

Jumlah skor maksimal 
(N) 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Persentase (%) 100% 97% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Persentase rata-rata 99% 

Kriteria klasikal Baik 

 
Keterangan: 
a. skor 1: setuju 
b. skor 0: tidak setuju 
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Data diatas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

� =
�

�
X 100% 

Keterangan: 
P  = persentase 
f  = jumlah skor yang  
N = jumlah skor keseluruhan 
(Sudijono, 2008) 

Kriteria hasil angket tanggapan siswa sebagai berikut: 

Interval Kriteria 

>75% Baik 

50% - 75% Kurang Baik 

<50% Tidak Baik 
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ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS UJI COBA 
SKALA BESAR 

SISWA KELAS VIII H 
Kode Pre Test Kriteria Post Test Kriteria 

A.1 60.00 KURANG KRITIS 93 SANGAT KRITIS 

A.2 70.00 KRITIS 93 SANGAT KRITIS 

A.3 62.50 KURANG KRITIS 80 KRITIS 

A.4 50.00 KURANG KRITIS 75 KRITIS 

A.5 67.50 KRITIS 85 SANGAT KRITIS 

A.6 60.00 KURANG KRITIS 83 SANGAT KRITIS 

A.7 60.00 KURANG KRITIS 83 SANGAT KRITIS 

A.8 52.50 KURANG KRITIS 70 KRITIS 

A.9 55.00 KURANG KRITIS 75 KRITIS 

A.10 37.50 KURANG KRITIS 53 KURANG KRITIS 

A.11 45.00 KURANG KRITIS 60 KURANG KRITIS 

A.12 35.00 KURANG KRITIS 53 KURANG KRITIS 

A.13 52.50 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

A.14 50.00 KURANG KRITIS 83 SANGAT KRITIS 

A.15 55.00 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

A.16 55.00 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

A.17 75.00 KRITIS 95 SANGAT KRITIS 

A.18 45.00 KURANG KRITIS 68 KRITIS 

A.19 55.00 KURANG KRITIS 73 KRITIS 

A.20 50.00 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

A.21 50.00 KURANG KRITIS 75 KRITIS 

A.22 57.50 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

A.23 52.50 KURANG KRITIS 73 KRITIS 

A.24 62.50 KURANG KRITIS 85 SANGAT KRITIS 

A.25 52.50 KURANG KRITIS 70 KRITIS 

A.26 62.50 KURANG KRITIS 88 SANGAT KRITIS 

A.27 50.00 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

A.28 30.00 KURANG KRITIS 63 KURANG KRITIS 

A.29 62.50 KURANG KRITIS 75 KRITIS 

A.30 42.50 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

A.31 47.50 KURANG KRITIS 78 KRITIS 

 
 
 

 
 

No Hasil Belajar Siswa Jumlah 

1 Nilai tertinggi 85,50 

2 Nilai terendah 73,50 

3 Nilai rata-rata 78,36 

7 Parameter KRITIS 
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REKAPITULASI PERHITUNGAN N-GAIN DARI HASIL PRE-TEST DAN 
POST-TEST 

Pre-test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kode 
Soal No. Hasil 

Pre-Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A.1 3 4 0 2 2 2 0 4 3 4 60.00 
A.2 3 4 1 3 2 4 2 4 2 3 70.00 
A.3 3 4 2 1 1 4 2 4 1 3 62.50 
A.4 2 3 2 1 0 3 2 4 0 3 50.00 
A.5 3 4 2 2 1 3 2 4 2 4 67.50 
A.6 2 4 2 2 1 2 2 4 2 3 60.00 
A.7 2 4 2 2 0 3 2 4 2 3 60.00 
A.8 1 4 2 1 0 3 2 4 1 3 52.50 
A.9 1 4 2 2 0 3 2 4 2 2 55.00 

A.10 3 3 0 2 0 1 2 0 1 3 37.50 
A.11 2 3 1 1 1 2 0 4 1 3 45.00 
A.12 3 4 0 1 0 1 2 0 1 2 35.00 
A.13 2 4 0 0 0 2 4 4 2 3 52.50 
A.14 2 4 0 1 0 2 2 4 1 4 50.00 
A.15 3 4 2 2 1 4 4 0 0 2 55.00 
A.16 2 4 1 2 1 3 2 4 2 1 55.00 
A.17 3 3 2 4 2 4 4 4 2 2 75.00 
A.18 2 4 0 0 0 2 2 4 1 3 45.00 
A.19 2 4 2 1 1 3 2 4 1 2 55.00 
A.20 2 4 1 1 0 2 2 4 1 3 50.00 
A.21 0 4 0 1 0 2 4 4 2 3 50.00 
A.22 2 4 1 2 0 3 4 4 0 3 57.50 
A.23 2 4 1 1 0 4 2 4 1 2 52.50 
A.24 3 4 2 2 2 4 0 4 2 2 62.50 
A.25 2 4 1 2 1 2 0 4 1 4 52.50 
A.26 3 3 1 2 2 4 4 4 2 0 62.50 
A.27 3 2 0 1 1 4 0 4 1 4 50.00 
A.28 2 4 0 0 1 1 0 1 1 2 30.00 
A.29 3 4 1 1 2 2 2 4 2 4 62.50 
A.30 3 4 0 1 1 4 0 1 1 2 42.50 
A.31 2 4 0 0 0 2 2 4 1 4 47.50 

Jumlah Skor 71 117 31 44 23 85 60 106 42 86 
 

Skor Maksimal 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
 

Lampiran 16 



102 
 

 
 

Post-test 
 

Kode Siswa 
Soal No. Hasil 

Post-test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 92.50 

A.2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 92.50 

A.3 3 4 4 3 2 4 1 4 3 4 80.00 

A.4 3 4 2 4 2 4 2 4 1 4 75.00 

A.5 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 85.00 

A.6 4 4 4 4 1 4 2 4 2 4 82.50 

A.7 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 82.50 

A.8 1 4 3 3 1 4 2 4 2 4 70.00 

A.9 3 4 2 4 1 3 2 4 3 4 75.00 

A.10 2 3 2 2 0 4 2 3 1 2 52.50 

A.11 2 4 2 2 1 4 0 4 1 4 60.00 

A.12 3 4 2 3 0 2 2 1 2 2 52.50 

A.13 4 4 2 3 0 4 4 4 2 4 77.50 

A.14 4 4 4 3 0 4 4 4 2 4 82.50 

A.15 3 4 4 3 1 4 4 4 0 4 77.50 

A.16 2 4 4 4 2 3 2 4 2 4 77.50 

A.17 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 95.00 

A.18 4 4 2 1 1 4 2 4 1 4 67.50 

A.19 3 4 3 1 2 4 2 4 2 4 72.50 

A.20 2 4 4 2 2 4 2 4 3 4 77.50 

A.21 1 4 2 4 1 4 4 4 2 4 75.00 

A.22 3 4 3 2 2 3 4 4 2 4 77.50 

A.23 4 4 2 3 1 4 2 4 1 4 72.50 

A.24 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 85.00 

A.25 2 4 4 3 1 4 0 4 2 4 70.00 

A.26 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 87.50 

A.27 2 3 3 3 4 4 2 4 2 4 77.50 

A.28 1 2 3 4 1 4 2 4 1 3 62.50 

A.29 3 4 4 2 2 4 2 4 1 4 75.00 

A.30 3 4 4 4 1 4 2 4 2 3 77.50 

A.31 3 4 4 4 3 3 2 4 2 2 77.50 

Jumlah Skor 88 120 98 99 51 116 75 120 63 88  

Skor Maksimal 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124  
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Indikator 
Jumlah 

Soal 
Rerata 
Pre-test 

Rerata 
Post-test 

N-gain 

1 2 76 84 0.33 
2 2 30 79 0.71 
3 2 44 67 0.42 
4 2 67 79 0.35 
5 2 52 72 0.43 

 

Keterangan: 

Indikator 1 = Member penjelasan sederhana (elementary clarification) 

Indikator 2 = Membangun keterampilan dasar (basic support) 

Indikator3 = Menyimpulkan (inference 

Indikator 4 = Membuat penjelasan lebih lanjut (advanced clarification) 

Indikator 5 = Strategi dan teknis
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CONTOH LEMBAR JAWAB SISWA  

Pre-test 
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Post-test 
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DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA 
KELAS VIII G 

UJI SKALA KECIL 
 

No Kode Nama 

1 G-01 Sinta Oktavia Rani 
2 G-02 Putri Devitasari 
3 G-03 Ulfah Nurhayati 
4 G-04 Maulana Assyifa 
5 G-05 Reza Adhe saputra 
6 G-06 Ilham Khoiru R. 
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DAFTAR NAMA DAN KODE SISWA 

KELAS VIII H 

UJI COBA SKALA BESAR 

 

No Kode Nama 

1 A.1 DIANA 

2 A.2 DYAH HERLITA ADI WIJAYA 

3 A.3 EVA MAZIDATUL HIDAYAH 

4 A.4 INDANA AINUNA N 

5 A.5 JUNITA SABRINA P 

6 A.6 KEMUNING DIAN SAFITRI 

7 A.7 LAILY HIMMATURROHMAH 

8 A.8 LESHA PRIYA WULANDARI 

9 A.9 MARCELINE NATASYA IKA P 

10 A.10 MUCH YUSTHOFA ADHAN 

11 A.11 M NAFIS ASEYGAF 

12 A.12 M WAKHID MALUD K W 

13 A.13 MULYO SIREGAR  

14 A.14 MUNIF RAHMADHANI 

15 A.15 NICO ALDIAN RAKA S 

16 A.16 NIKEN LARASATI 

17 A.17 NOVA KHABIBATUL M 

18 A.18 RICKY CANDRA GUNAWAN 

19 A.19 RIZKY DWI NOVANTO 

20 A.20 RIZQY MAULANA SETYA A P 

21 A.21 SAMUEL HADI PRASETYA 

22 A.22 SHELA TRI KURNIASIH 

23 A.23 SINGGIH HARYO ANDHIKO 

24 A.24 SINTYA RAHMAWATI 

25 A.25 TAUFIK QURROHMAN 

26 A.26 TRI SUCI ANTIKA 
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27 A.27 WAHYU ADI PRATAMA 

28 A.28 WAHYU ANUGRAH I 

29 A.29 WANDA NAHARUL M N 

30 A.30 WISNU MAHARDIKA W 

31 A.31 YOGA ALFANDO 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK DISKUSI 

KELAS VIII H PADA UJI COBA SKALA BESAR 

 

 

Kelompok 1 

1. Junita Sabrina 

2. Nova Khabibatul 

3. Singgih Haryo A. 

4. Samuel Hadi P. 

5. Taufik Q. 

Kelompok 2 

1. Arnanda 

2. Kemuning 

3. Nico 

4. Wahyu Adi 

5. Wanda 

 

Kelompok 3 

1. M. Nafis 

2. Eva Mazidatul 

3. Yoga Alfando 

4. Sintya Rahmwati 

5. Wisnu Mahardika 

Kelompok 4 

1. Diana 

2. Mulyo S. 

3. Munif R. 

4. Rizky Dwi N. 

5. Rizqy M. S. A. P. 

6. M. Yusthofa Adhan 

 

Kelompok 5 

1. Dyah Herlita Adi Wijaya 

2. Niken Larasati 

3. Shela Tri Kurniasih 

4. Tri Suri Antika 

5. M. Wakhid Maulud 

Kelompok 6 

1. Indana A. N 

2. Lesha Priya W. 

3. Marceline Natasya I.P. 

4. Ricky C. G. 

5. Wahyu A. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa sedang mengisi 
angket pada uji skala kecil 

Gambar 2. Siswa sedang mengisi 
angket pada uji skala besar 

Gambar 5. Siswa sedang 
mempresentasikan hasil diskusi 

Gambar 4. Siswa sedang berdiskusi 
berbantuan Question Card 

Gambar 3. Kegiatan pembelajaran 
di kelas 
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