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ABSTRAK 

 

Cristina, A. 2015. Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan. Skripsi, Jurusan Fisika,  

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Prof. Dr. Ani Rusilowati, M.Pd dan Pembimbing Pendamping 

Sunarno, M.Si.  

 

Kata kunci : pengembangan, bahan ajar, literasi sains. 

 

Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah khususnya dalam bidang 

sains berdasarkan hasil studi PISA dan TIMSS. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah melalui pendayagunaan bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran 

yang penting dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran terpadu. Namun 

dalam kenyataannya, bahan ajar IPA Terpadu yang beredar belum menunjukkan 

keseimbangan kategori literasi sains. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan bahan 

ajar IPA terpadu yang berbasis literasi sains. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan karakteristik, tingkat kelayakan, tingkat keterbacaan bahan ajar, dan 

peningkatan kemampuan literasi sains siswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Subjek uji coba skala kecil berjumlah 

10 siswa kelas VIII, sedangkan subjek uji coba skala besar terdiri atas 35 siswa 

sebagai kelas eksperimen dan 36 siswa sebagai kelas kontrol. Sampel diambil 

menggunakan teknik simple random sampling. Dalam proses pembelajaran, kelas 

eksperimen menggunakan bahan ajar IPA terpadu berbasis literasi sains bertema 

aplikasi konsep energi dalam kehidupan, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

bahan ajar IPA yang biasa digunakan di SMP Negeri 1 Cimanggu. Karakteristik 

bahan ajar yang dikembangkan memiliki empat aspek literasi sains yang dikemas 

dengan proporsi yang seimbang meliputi sains sebagai batang tubuh pengetahuan, 

sains sebagai cara untuk menyelidiki, sains sebagai cara berpikir, interaksi sains, 

teknologi, dan masyarakat. Masing-masing aspek literasi sains tertuang dalam fitur 

utama “Ayo Belajar!”, “Mencoba Yuk!”, “Ayo Berpikir Ilmiah!”, dan “Sains dalam 

Kehidupan” yang memenuhi perbandingan 2 : 1 : 1 : 1.  

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelayakan bahan ajar yang 

dikembangkan sebesar 91,73% termasuk dalam kategori valid dan tingkat 

keterbacaan bahan ajar sebesar 91,51% termasuk dalam kategori bahan ajar mudah 

dipahami. Selain itu, peningkatan kemampuan literasi sains untuk ranah kognitif 

pada kelas eksperimen sebesar 0,67 , sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,21. 

Hasil belajar ranah psikomotorik dan afektif kelas eksperimen lebih besar 

dibandingkan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Berbagai bukti menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh 

seberapa banyak sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan ditentukan oleh 

kualitas dari sumber daya manusianya sendiri. Pembentukan sumber daya manusia 

yang berkualitas ini tentu tidak diraih dengan proses singkat, akan tetapi diperoleh 

dari proses panjang yang dapat mengantarkannya pada gerbang ilmu pengetahuan 

untuk melahirkan kaum intelektual yang unggul. Ilmu pengetahuan tersebut dapat 

diperoleh melalui pendidikan.  

Pendidikan yang berkualitas ini tidak hanya penting untuk melahirkan 

generasi terpelajar, akan tetapi juga menciptakan generasi yang siap memasuki 

kompetisi global yang sangat ketat dan berpengaruh terhadap semua dimensi 

kehidupan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan 

sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan sumber daya 

manusia yang unggul dan berkualitas. Namun dalam kenyataannya, untuk beberapa 

dekade ini Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lain dalam hal 

pendidikan. Ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan Indonesia sedang mengalami 

kemunduran khususnya dalam bidang sains. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

 



2 
 

 

 

studi PISA (Programme for International Student Assessment) yang menunjukkan 

bahwa kemampuan sains siswa Indonesia masih sangat lemah. 

Tabel 1.1 Posisi Indonesia dibandingkan Negara-negara Lain berdasarkan Studi 

PISA 

Tahun 

Studi 

Mata 

Pelajaran 

Skor Rata-rata 

Indonesia 

Skor Rata-rata 

Internasional 

Peringkat 

Indonesia 

Jumlah 

Negara 

Peserta 

Studi 

2000 

Sains 

393 500 38 41 

2003 395 500 38 40 

2006 393 500 50 57 

2009 383 500 60 65 

    Sumber : litbang.kemdikbud.go.id 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam bidang 

sains masih jauh di bawah rata-rata internasional dilihat dari rata-rata skor yang 

diperoleh. Hasil studi PISA terbaru yaitu pada tahun 2012 menunjukkan bahwa skor 

rata-rata Indonesia khususnya dalam bidang sains sebesar 382 yang masih jauh di 

bawah skor rata-rata internasional sebesar 501. Rendahnya mutu pendidikan 

Indonesia di bidang sains juga bisa dilihat dari hasil studi TIMSS (Trends in 

International Mathemathics and Science Study) yang diselenggarakan setiap empat 

tahun sekali, yaitu pada tahun 1995, 1999, 2003, dan seterusnya. 
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Tabel 1.2 Posisi Indonesia dibandingkan Negara-negara Lain berdasarkan Studi 

TIMSS 

 

Tahun 

Studi 

Mata 

Pelajaran 

Skor Rata-

rata 

Indonesia 

Skor Rata-

rata 

Internasional 

Peringkat 

Indonesia 

Jumlah 

Negara 

Peserta 

Studi 

1995 

Sains 

435 500 32 38 

1999 420 500 37 46 

2003 427 500 35 49 

Sumber : litbang.kemdikbud.go.id 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi dalam bidang sains 

siswa Indonesia berada signifikan di bawah rata-rata internasional. Dari data-data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah 

khususnya dalam bidang sains. Rusilowati (2013) dalam pidato pengukuhan 

profesornya menjelaskan laporan dari IEA (2000) tentang kemampuan siswa SMP 

Internasional dalam bidang sains dan matematika. Berdasarkan laporan tersebut, 

Indonesia berada pada posisi 38 dari 39 negara yang disurvei. Sementara itu, 

penelitian tentang kemampuan dasar membaca, matematika, dan sains anak 

Indonesia usia 15 tahun pada level internasional melalui Programme for 

International Student Assesment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam bidang sains khususnya literasi sains masih sangat lemah.  

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, pemerintah berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah melalui pendayagunaan bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran yang penting 

dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran terpadu. Oleh karena 
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pembelajaran terpadu pada dasarnya merupakan perpaduan dari berbagai disiplin 

ilmu, maka dalam pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan 

komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran monolitik (Trianto, 2007: 84).  

Proses pembelajaran IPA atau sains lebih menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara alamiah (Yulianti & Wiyanto, 

2009). Melalui pembelajaran IPA terpadu, siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 

menerapkan konsep yang telah dipelajari sehingga, siswa terlatih untuk 

menemukan sendiri berbagai konsep secara menyeluruh (holistik), bermakna, 

otentik, dan aktif. Pembelajaran IPA secara terpadu harus menggunakan tema yang 

relevan dan berkaitan (Trianto, 2007: 99). 

Salah satu kondisi yang harus dipenuhi dalam pembelajaran IPA yaitu  

buku teks yang relevan, signifikan, dan mutakhir (Hasruddin, 2011). Buku teks atau 

bahan ajar yang dimaksud adalah bahan ajar yang mampu membuat siswa 

mengalami proses pembelajaran secara utuh, memahami fenomena alam melalui 

kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, dan meniru cara ilmuwan bekerja 

dalam menemukan fakta baru. 

Dalam Bybee et al. (2009: 865) menjelaskan bahwa “Scientific literacy has 

become the term used to express the broad and encompassing purpose of science 

education”. Ini menunjukkan bahwa literasi sains telah menjadi tujuan utama dari 
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pendidikan sains. Utami (2014) juga menjelaskan bahwa fokus yang dipentingkan 

dalam pendidikan sains dalam menunjang keberhasilan belajar adalah literasi sains.  

Menurut  hasil studi PISA, sebagaimana dikutip oleh Holbrock & 

Rannikmae (2009) menjelaskan bahwa literasi sains sebagai kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti untuk memahami dan membantu dalam membuat 

keputusan tentang alam dan perubahan yang dibuatnya melalui kegiatan manusia. 

Menurut Chiapetta et al. (1991), “ the four major themes (categories) of scientific 

literacy, are as follows: (1) the knowledge of science, (2) the investigative nature 

of science, (3) science as a way of thinking, (4) interaction of science, technology, 

and society “. Selain itu, Adisendjaja (2008) menjelaskan juga bahwa penyusunan 

materi pendidikan sains hendaknya merupakan akumulasi dari pengetahuan sains, 

penyelidikan hakikat sains, sains sebagai cara berpikir, serta interaksi sains, 

teknologi, dan masyarakat. 

Dalam hal ini, diperlukan suatu bahan ajar IPA terpadu yang berbasis 

literasi sains untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Namun dalam 

kenyataannya, bahan ajar IPA Terpadu yang beredar belum menunjukkan 

keseimbangan kategori literasi sains. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Utami 

(2014) yang menjelaskan bahwa buku-buku teks IPA kelas VIII sudah 

merefleksikan literasi sains untuk tiap aspeknya, namun proporsi kemunculan tiap 

aspek literasi sains tidak seimbang.  Aspek literasi sains yang paling menonjol 

adalah sains sebagai batang tubuh pengetahuan dan aspek yang paling kurang 

adalah aspek interaksi sains, masyarakat, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan 
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suatu bahan ajar yang didalamnya tidak hanya memuat tentang pengetahuan sains 

saja, melainkan juga tentang penyelidikan hakikat sains, sains sebagai cara berpikir, 

interaksi sains, teknologi, dan masyarakat. Selain memuat 4 kategori tersebut, 

terdapat penggunaan tema khusus untuk mengkaji konsep antar mata pelajaran IPA 

(Fisika, Kimia, Biologi) dalam bahan ajar yang dikembangkan. Tema khusus yang 

diambil yaitu tentang penerapan konsep energi yang biasa dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu 

berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan yang dikembangkan? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan? 

3. Bagaimana tingkat keterbacaan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan? 

4. Apakah peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan bahan 

ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi 
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dalam Kehidupan lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan bahan ajar IPA 

yang biasa digunakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan karakteristik bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan. 

3. Mengetahui tingkat keterbacaan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan. 

4. Mengetahui peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan 

bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi 

dalam Kehidupan dan yang menggunakan bahan ajar IPA yang biasa 

digunakan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep 

Energi dalam Kehidupan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

literasi sains siswa. 
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2. Bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep 

Energi dalam Kehidupan dapat digunakan sebagai pendamping bahan ajar guru 

dalam pembelajaran. 

3. Bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep 

Energi dalam Kehidupan dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi 

siswa. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bahan ajar yang dibuat 

berupa  bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep 

Energi dalam Kehidupan untuk siswa SMP kelas VIII dengan : 

1. Proporsi terbesar dari IPA terpadu yang terdapat dalam bahan ajar yaitu pada 

materi Fisika. 

2. Standar Kompetensi 

Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari – hari.  

3. Kompetensi Dasar 

5.3 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “ usaha 

dan energi “ serta penerapannya dalam kehidupan sehari – hari. 

5.4 Melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Aspek literasi sains yang dimuat dalam pengembangan bahan ajar ini adalah 

(1) sains sebagai batang tubuh pengetahuan, (2) sains sebagai cara untuk 
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menyelidiki, (3) sains sebagai cara berpikir, (4) interaksi sains, teknologi dan 

masyarakat. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Pengembangan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pengembangan 

memiliki arti hal mengembangkan secara bertahap dan teratur, dan menjurus ke 

sasaran yang dikehendaki. Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan 

bahan ajar. 

1.6.2 Bahan Ajar 

Menurut Pannen, sebagaimana dikutip oleh Prastowo (2014), bahan ajar 

adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang 

digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.  Bahan ajar yang 

dimaksud adalah bahan ajar IPA terpadu pada materi Fisika. 

1.6.3 IPA Terpadu 

IPA didefinisikan sebagai suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir, dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap 

ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur (Trianto, 2013: 136). IPA Terpadu 

merupakan gabungan antar bidang kajian IPA, yaitu Fisika, Biologi, dan Kimia 

yang disajikan secara utuh. 
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1.6.4 Literasi Sains 

Literasi sains terbentuk dari 2 kata, yaitu literasi dan sains. Secara harfiah, 

literasi berasal dari kata Literacy yang berarti melek huruf/gerakan pemberantasan 

buta huruf dan istilah sains berasal dari bahasa inggris yaitu Science yang berarti 

ilmu pengetahuan (Echols & Shadily, 1990). Menurut Science for All American, 

sebagaimana dikutip oleh Kurdiantoro (2014), literasi sains sebagai kemampuan 

(ability) memahami konsep dan prinsip sains (concept and principle of science) 

serta mempunyai kapasitas berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah sehari-hari 

kaitannya dengan sains. 

1.6.5 Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan  

Aplikasi memiliki arti penggunaan, konsep berarti ide atau pengertian yang 

diabstrakkan dari peristiwa konkret, dan energi berarti tenaga atau daya kekuatan 

untuk berbuat sesuatu (KBBI, 2008). Jadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

konsep energi dalam kehidupan merupakan suatu penerapan ide atau gagasan yang 

terkait dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang biasa dijumpai dalam 

kehidupan sehari – hari.  

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan nas suatu penelitian skripsi terdiri atas tiga bagian yaitu 

pendahuluan skripsi, isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 
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Bagian pendahuluan skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar lampiran.  

Bagian isi skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan menyajikan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Bab 2 tinjauan 

pustaka berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 3 

metode penelitian menyajikan jenis penelitian, lokasi dan subjek uji coba, desain 

penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

analisis instrumen, dan metode analisis data. Gagasan-gagasan tersebut dapat 

disajikan dalam beberapa sub-bab. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan berisi 

hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 merupakan bab terakhir yang berisi 

simpulan dan saran. 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. Lampiran 

digunakan untuk merujuk jika ada data yang belum dipahami dalam skripsi.
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BAB 2 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori 

Teori – teori yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi teori tentang 

pengembangan, bahan ajar, literasi sains, pengembangan bahan ajar IPA terpadu 

berbasis literasi sains, dan tema aplikasi konsep energi dalam kehidupan. 

2.1.1 Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan memiliki arti hal mengembangkan secara bertahap dan 

teratur, dan menjurus ke sasaran yang dikehendaki (KBBI, 2008). Pengembangan 

yang dimaksud adalah pengembangan bahan ajar. 

Menurut National Centre for Competency Based Training, sebagaimana 

dikutip oleh Prastowo (2014), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu, menurut Pannen, sebagaimana dikutip oleh 

Prastowo (2014), menjelaskan bahwa bahan ajar adalah bahan – bahan atau materi 

pelajaran yang disusun secara matematis yang digunakan guru atau peserta didik 

dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar merupakan bahan-bahan pelajaran yang disusun secara sistematis yang 

12 
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digunakan oleh guru maupun siswa sebagai sumber belajar dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas.  

Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada penggunaan sumber 

belajar maupun bahan ajar yang dipilih (Trianto, 2007). Sumber belajar maupun 

bahan ajar yang sesuai dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang 

dimaksudkan tersebut dapat berupa bahan ajar tertulis maupun tidak tertulis. 

Namun, dalam penelitian ini wujud dari bahan ajar tersebut adalah bahan ajar 

tertulis berupa bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi 

Konsep Energi dalam Kehidupan. 

Beberapa unsur bahan ajar yang perlu dipahami (Prastowo, 2014: 28), 

antara lain: 

1) Petunjuk Belajar 

Komponen ini berisi petunjuk bagi pendidik maupun siswa yang 

menjelaskan bagaimana pendidik mengajarkan materi kepada siswa dan 

bagaimana pula siswa sebaiknya mempelajari materi yang terdapat dalam bahan 

ajar tersebut. 

2) Kompetensi yang akan Dicapai 

Dalam komponen ini menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, maupun indikator pencapaian hasil belajar yang harus 

dikuasai siswa dalam bahan ajar. 
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3) Informasi Pendukung 

Informasi pendukung merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat 

melengkapi bahan ajar, sehingga siswa akan semakin mudah untuk menguasai 

pengetahuan yang akan mereka peroleh.  

4) Latihan-Latihan 

Komponen ini berisi tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. 

5) Petunjuk Kerja atau Lembar Kerja 

Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah satu lembar atau beberapa lembar 

kertas yang berisi sejumlah langkah prosedural cara pelaksanaan aktivitas atau 

kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan 

praktik. 

6) Evaluasi 

Komponen ini merupakan salah satu bagian dari proses penilaian karena 

terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur 

seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, kita dapat mengetahui 

efektivitas bahan ajar yang dibuat ataupun proses pembelajaran yang kita 

selenggarakan pada umumnya. 
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Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun bahan ajar 

yang baik. Prinsip – prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran menurut 

Depdiknas sebagaimana dikutip oleh Astrini (2013) , antara lain: 

1) Prinsip Relevansi 

Materi pembelajaran relevan atau terdapat kaitan antara materi dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, dalam 

menyajikan konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan pelatihan harus 

berkaitan dengan kebutuhan materi pokok yang terkandung dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

2) Prinsip Konsistensi 

Dalam pencapaian kompetensi, sebuah bahan ajar harus mampu menjadi 

solusi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar adalah 

indikator yang harus dicapai dalam kompetensi dasar. Apabila terdapat dua 

indikator, maka bahan yang digunakan harus meliputi dua indikator tersebut. 

3) Prinsip Kecukupan 

Pada prinsip ini, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang diajarkan. 

Dalam menyusun bahan ajar yang baik selain memperhatikan prinsip – 

prinsipnya, juga harus memperhatikan beberapa aspek dalam menulis bahan ajar. 

Hal ini bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan.  
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Adapun aspek-aspek tersebut menurut Pusat Perbukuan Depdiknas, 

sebagaimana dikutip oleh Astrini (2013), antara lain : 

1) Aspek Isi atau Materi 

Aspek isi atau materi merupakan bahan pembelajaran yang harus 

spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari segi penerbitan.  

2) Aspek Penyajian Materi 

Aspek penyajian materi merupakan aspek yang harus diperhatikan 

dalam penyusunan buku, baik berkenaan dengan penyajian tujuan 

pembelajaran, keteraturan urutan dalam penguraian, kemenarikan minat dan 

perhatian siswa, kemudahan dipahami, keaktifan siswa, hubungan bahan, 

maupun latihan dan soal. 

3) Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

Aspek bahasa merupakan sarana penyampaian dan penyajian bahan 

seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Aspek keterbacaan berkaitan 

dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana) 

bagi kelompok atau tingkatan siswa. 

4) Aspek Grafika 

Aspek grafika berkaitan dengan fisik buku, seperti ukuran buku, kertas, 

cetakan, ukuran huruf, warna, ilustrasi, dan lain-lain. Pada umumnya penulis 

buku tidak terlibat secara langsung dalam mewujudkan grafika buku, namun 

bekerja sama dengan penerbit. 
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2.1.2 Literasi Sains 

Literasi sains terbentuk dari 2 kata, yaitu literasi dan sains. Secara harfiah, 

literasi berasal dari kata Literacy yang berarti melek huruf/gerakan pemberantasan 

buta huruf (Echols & Shadily, 1990). Sementara itu, istilah sains berasal dari bahasa 

inggris yaitu Science yang berarti ilmu pengetahuan.  

Organization for Economic Cooperation and Development berdasarkan 

hasil studi PISA dalam Holbrook & Rannikmae (2009) menjelaskan bahwa literasi 

sains sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, 

mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti untuk 

memahami dan membantu dalam membuat keputusan tentang alam dan perubahan 

yang dibuatnya melalui kegiatan manusia. 

Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk 

mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti 

dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan 

yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia (OECD, 2003). 

Menurut National Science Education Standards, sebagaimana dikutip oleh 

Adisendjaja (2008), scientific literacy is knowledge and understanding of scientific 

concepts and processes required for personal decision making, participation in 

civic and cultural affairs, and economic productivity. Literasi sains merupakan 

suatu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan proses sains yang 

akan memungkinkan seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan 
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pengetahuan yang dimilikinya, serta turut terlibat dalam hal kenegaraan, budaya 

dan pertumbuhan ekonomi. 

Definisi lain menurut Science for All American sebagaimana dikutip oleh 

Kurdiantoro (2014) yang menjelaskan literasi sains sebagai kemampuan (ability) 

memahami konsep dan prinsip sains (concept and principle of science) serta 

mempunyai kapasitas berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah sehari-hari 

kaitannya dengan sains.  

Chiappetta et al.(1991: 716-717) menyebutkan beberapa kategori dalam 

bahan ajar sains, sebagai berikut : 

4.  Sains sebagai Batang Tubuh Pengetahuan (The Knowledge of Science or 

Science As A Body of Knowledge) 

Kategori ini dimaksudkan untuk menampilkan, mendiskusikan atau 

menanyakan hal-hal untuk mengingat informasi tentang fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, teori-teori, dan sebagainya. Hal ini 

akan mencerminkan pemindahan pengetahuan sains saat siswa menerima 

informasi. Kategori ini merupakan ciri dari sebagian besar buku-buku teks dan 

menampilkan informasi yang harus dipelajari oleh pembaca. 

Cakupan dalam kategori ini, antara lain : 

a. Menyajikan fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip dan hukum-

hukum. 

b. Menyajikan hipotesis-hipotesis, teori-teori dan model - model. 

c. Meminta siswa untuk mengingat pengetahuan atau informasi. 
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5.  Sains sebagai Cara untuk Menyelidiki (The Investigative Nature of Science or 

Science As The Way of Investigating) 

Kategori ini dimaksudkan untuk menstimulasi berpikir dan melakukan 

sesuatu dengan menugaskan kepada siswa untuk “menyelidiki”. Hal ini 

mencerminkan aspek inkuiri dan belajar aktif, melibatkan siswa dalam proses 

sains seperti melakukan observasi, mengukur, melakukan klasifikasi, menarik 

kesimpulan, mencatat data, melakukan perhitungan, dan melakukan percobaan. 

Cakupan dalam kategori ini, antara lain : 

a. Mengharuskan siswa untuk menjawab pertanyaan melalui penggunaan 

materi.  

b. Mengharuskan siswa untuk menjawab pertanyaan melalui penggunaan 

grafik-grafik, tabel - tabel, dan lain – lain. 

c. Mengharuskan siswa untuk membuat kalkulasi. 

d. Mengharuskan siswa untuk menerangkan jawaban. 

e. Melibatkan siswa dalam eksperimen atau aktivitas berpikir. 

6. Sains sebagai Cara Berpikir (Science As A Way of Thinking) 

Kategori ini dimaksudkan untuk memberi gambaran sains secara umum 

dan ilmuwan khususnya dalam melakukan penyelidikan. Hakekat sains 

mewakili proses berpikir, penalaran (reasoning), dan refleksi manakala siswa 

berbicara tentang berlangsungnya kegiatan ilmiah. 

Cakupan dalam kategori ini, antara lain : 

a. Menggambarkan bagaimana seorang ilmuwan melakukan eksperimen. 
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b. Menunjukkan perkembangan historis dari sebuah ide. 

c. Menekankan sifat empiris dan objektivitas ilmu sains. 

d. Mengilustrasikan penggunaan asumsi-asumsi. 

e. Menunjukkan bagaimana ilmu sains berjalan dengan pertimbangan induktif 

dan deduktif. 

f. Memberikan hubungan sebab dan akibat. 

g. Mendiskusikan fakta dan bukti. 

h. Menyajikan metode ilmiah dan pemecahan masalah. 

7.  Interaksi Sains, Teknologi dan Masyarakat (Interaction of Science, 

Technology, and Society) 

Kategori ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang pengaruh 

atau dampak sains terhadap masyarakat. Aspek dari literasi sains ini berkaitan 

dengan aplikasi dari sains dan bagaimana teknologi dapat membantu atau 

merugikan manusia. Selanjutnya, aspek ini berkaitan juga dengan masalah-

masalah sosial dan karir.  

Cakupan dalam kategori ini, antara lain : 

a. Menggambarkan kegunaan ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat. 

b. Menunjukkan efek negatif dari ilmu sains dan teknologi bagi masyarakat. 

c. Mendiskusikan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan ilmu sains 

atau teknologi. 

d. Menyebutkan karir-karir dan pekerjaan-pekerjaan di bidang ilmu dan 

teknologi. 
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2.1.3 Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

Menurut Carin & Sund (1970), IPA didefinisikan sebagai pengetahuan yang 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Menurut kamus Power IPA dalam 

Yulianti & Wiyanto (2009), IPA didefinisikan : systemic and formulated knowledge 

dealing with material phenomena and based mainly on observation and induction.   

Ini menunjukkan bahwa IPA merupakan ilmu sistematis tentang gejala-gejala 

kebendaan yang terutama didasarkan pada pengamatan induksi dan dirumuskan. 

IPA didefinisikan sebagai suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir, dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti 

rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur (Trianto, 2013: 136). 

Dari beberapa definisi IPA yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

IPA merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala alam 

yang sistematis dan teratur berisi kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. 

Merujuk pada pengertian IPA, maka hakikat IPA meliputi empat unsur 

(Trianto, 2007: 100), sebagai berikut : 

1) Sikap 

Sains merupakan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk 

hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar dan IPA bersifat open ended. 
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2) Proses 

Sains merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah, yang 

meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, 

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 

3) Produk  

Sains berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

4) Aplikasi 

Sains merupakan penerapan metode ilmiah dan konsep sains dalam kehidupan 

sehari – hari. 

IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan tentang benda atau 

makhluk hidup, tetapi merupakan cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan 

masalah. Sains merupakan produk dan proses yang tak terpisahkan. Sebagai 

produk, sains merupakan kumpulan pengetahuan. Sebagai proses berupa langkah – 

langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tersebut atau 

mencari penjelasan tentang gejala – gejala alam tersebut. Belajar sains tidak hanya 

sekedar belajar informasi sains tentang fakta, konsep, prinsip, dan hukum dalam 

bentuk pengetahuan deklaratif, tetapi juga belajar bagaimana cara sains dan 

teknologi bekerja dalam bentuk pengetahuan prosedural termasuk kebiasaan 

bekerja ilmiah  (Yulianti & Wiyanto, 2009: 3). Oleh karena itu, untuk menghadapi 

abad globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat 

termasuk berkembangnya sains, maka dalam membelajarkan sains harus dengan 

pembelajaran yang mengantarkan siswa untuk melek teknologi dan sains, mampu 
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berpikir secara kritis, logis, dan kreatif serta dapat mengemukakan pendapat secara 

benar. 

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada jenjang pendidikan SMP/ MTs sebagai 

suatu cara untuk meningkatkan kemampuan sains siswa. Model pembelajaran 

terpadu ini memadukan beberapa pokok bahasan. Model pembelajaran terpadu 

yang digunakan adalah model pembelajaran terpadu tipe connected. Menurut 

Fogarty (1991), model terhubung (connected) merupakan model integrasi 

interbidang studi. Model ini mengintegrasikan satu konsep, keterampilan, atau 

kemampuan yang ditumbuhkembangkan dalam suatu pokok bahasan atau sub 

pokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep, keterampilan, atau kemampuan pada 

pokok bahasan atau sub pokok bahasan lain dalam satu bidang studi. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

F = Fisika 

K = Kimia 

B = Biologi 

Gambar 2.1 Diagram Peta Connected 
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IPA Terpadu merupakan gabungan antar bidang kajian IPA, yaitu Fisika, 

Biologi, dan Kimia yang disajikan secara utuh. Materi yang dipadukan minimal 

mencakup dua bidang yaitu Fisika-Biologi, Biologi-Kimia, dan Fisika-Kimia. 

Materi yang dipadukan bisa juga mencakup materi dari ketiga bidang yaitu Fisika-

Kimia-Biologi menjadi satu materi yang terpadu, namun dalam penyusunannya 

harus berdasarkan tema yang telah diitentukan. Tema yang dibuat merupakan tema 

tentang suatu wacana dari berbagai sudut pandang yang mudah dipahami dan 

dikenal oleh siswa.  

Pembelajaran IPA Terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan 

beberapa pokok bahasan dari berbagai bidang kajian (fisika, kimia, biologi) pada 

mata pelajaran IPA dalam satu bahasan, sehingga melalui pembelajaran IPA 

terpadu ini beberapa konsep yang relevan untuk dijadikan tema tidak perlu dibahas 

berulang kali dalam mata pelajaran yang berbeda dan berdampak pada penggunaan 

waktu untuk pembahasannya lebih efisien dan pencapaian tujuan pembelajaran juga 

diharapkan akan lebih efektif (Hotimah, 2008). Menurut Puskur sebagaimana 

dikutip oleh Trianto (2013: 155) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran IPA 

terpadu, sebagai berikut : 

1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

2) Meningkatkan minat dan motivasi. 

3) Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. 

Oleh karena materi fisika dalam penelitian ini lebih besar persentasenya, 

maka untuk materi biologi dan kimia hanya dibahas dalam persentase yang lebih 
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kecil. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran terpadu yang digunakan yaitu 

model pembelajaran terpadu tipe connected. 

Salah satu kondisi yang harus dipenuhi dalam pembelajaran IPA yaitu buku 

teks yang relevan, signifikan, dan mutakhir (Hasruddin, 2011). Bahan ajar memiliki 

peran penting dalam pembelajaran termasuk pembelajaran IPA terpadu. Dalam 

rangka meningkatkan kemampuan literasi sains siswa, maka bahan ajar yang akan 

dikembangkan adalah bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains. Selain itu, 

bahan ajar tersebut menggunakan tema khusus untuk mengkaji materi antar mata 

pelajaran IPA, sehingga pengembangan ini dikenal dengan pengembangan bahan 

ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains. 

2.1.4 Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), aplikasi memiliki arti 

penggunaan, konsep berarti ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret, dan energi berarti tenaga atau daya kekuatan untuk berbuat sesuatu. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa aplikasi konsep energi dalam kehidupan merupakan suatu 

penerapan ide atau gagasan yang terkait dengan kemampuan untuk melakukan 

sesuatu yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari – hari.  

Pada tema aplikasi konsep energi dalam kehidupan ini, siswa akan 

dikenalkan dengan berbagai aplikasi/penerapan konsep energi yang biasa dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep energi tersebut dimulai dari hal-hal 

yang sederhana sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dan 

masyarakat. Contoh penerapan konsep energi pada hal-hal yang sederhana atau 
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biasa dilakukan yaitu makanan yang kita makan mengandung energi yaitu energi 

kimia yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat melakukan aktivitas secara 

optimal. Sementara itu, penerapan konsep energi pada hal-hal yang berhubungan 

dengan teknologi maupun masyarakat, misalnya : Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA) memanfaatkan energi gerak yang dihasilkan oleh air untuk menggerakkan 

turbin, sehingga dapat menghasilkan listrik yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Jadi, pada materi-materi dalam bahan ajar ini akan dikaitkan dengan 

berbagai aplikasi/penerapan konsep energi dalam kehidupan sehari-hari.  

Adapun standar kompetensi yang dipilih untuk bahan ajar ini yaitu 

memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 

untuk materi usaha dan energi di dalam bahan ajar berbasis literasi sains dijelaskan, 

sebagai berikut : 

a. Aspek sains sebagai batang tubuh pengetahuan terdiri atas (1) menjelaskan 

konsep energi, (2) menjelaskan bentuk – bentuk energi, (3) menjelaskan 

perubahan bentuk energi, (4) menjelaskan konsep hukum kekekalan energi, (5) 

menjelaskan sumber energi pada tubuh manusia, (6) menjelaskan konsep usaha, 

(7) menunjukkan hubungan antara daya, kecepatan, dan usaha, (8) menjelaskan 

hubungan antara usaha dan energi, (9) menjelaskan jenis – jenis pesawat 

sederhana, dan (10) menjelaskan tubuh manusia yang bekerja dengan prinsip 

pesawat sederhana. 

b. Aspek sains sebagai cara untuk menyelidiki terdiri atas (1) membuktikan buah 

apel juga merupakan sumber listrik, (2) menjelaskan bentuk – bentuk energi, 
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(3) menjelaskan perubahan bentuk energi, (4) menjelaskan hubungan antara 

usaha dan energi, dan (5) menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. 

c. Aspek sains sebagai cara berpikir terdiri atas (1) menjelaskan penemuan konsep 

energi, (2) menjelaskan penemuan baterai, (3) menjelaskan bahwa matahari 

merupakan sumber energi utama di bumi, (4) menjelaskan penemuan proses 

fotosintesis, dan (5) menjelaskan penerapan konsep bidang miring dalam 

kehidupan. 

d. Aspek interaksi sains, teknologi dan masyarakat terdiri atas (1) menjelaskan 

penerapan konsep energi pada televisi, (2) menjelaskan penerapan konsep 

energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), (3) menjelaskan 

penerapan konsep energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), (4) 

menjelaskan penerapan konsep energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA), dan (5) menjelaskan penerapan konsep energi pada Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin.  

Materi pokok yang dimuat dalam bahan ajar, yaitu :  

1 Usaha dan Energi 

Setiap saat manusia memerlukan energi untuk menjalankan aktivitasnya 

sehari-hari, misalnya menulis, berpikir, bekerja, memasak, bermain, berolahraga, 

ataupun belajar. Semua itu membutuhkan energi yang cukup besar. Oleh karena itu, 

sebelum berangkat sekolah atau menjalankan aktivitas lainnya dianjurkan makan 

terlebih dahulu karena dari situlah energi dihasilkan. Kekurangan energi akan 

mengakibatkan kemampuan untuk melakukan aktivitas menjadi kurang optimal. 
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Jadi, dapat dikatakan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. 

Satuan energi yaitu joule (J). James Prescott Joule merupakan seorang fisikawan 

yang pertama kali menemukan konsep energi. Adapun bentuk-bentuk energi, antara 

lain: energi kimia, energi kalor, energi cahaya, energi listrik,  energi nuklir, dan 

energi mekanik (energi potensial dan energi kinetik). 

Perubahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain 

disebut konversi energi, sedangkan alat atau benda yang melakukan konversi energi 

disebut konverter (pengubah) energi. Contoh: senter yang dinyalakan mengubah 

energi kimia yang terkandung dalam baterai diubah menjadi energi listrik.  Setelah 

itu, energi listrik pada senter diubah menjadi energi panas dan energi cahaya dalam 

bola lampu. 

Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari 

bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain dikenal dengan Hukum 

Kekekalan Energi. Telah diketahui bahwa energi mekanik merupakan jumlah dari 

energi kinetik dan energi potensial.  

𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑘     (2.1) 

    𝐸𝑚 = 𝑚𝑔ℎ +
1

2
𝑚𝑣2    (2.2) 

 

dengan, 

𝐸𝑝 = energi potensial (J)   𝑚   = massa benda (kg) 

𝐸𝑘 = energi kinetik (J)   𝑔    = percepatan gravitasi (m/s2) 

𝐸𝑚  = energi mekanik (J)   𝑣    = kecepatan (m/s) 
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Apabila benda selama bergerak naik dan turun hanya dipengaruhi oleh gaya 

gravitasi, maka besar energi mekanik selalu tetap yang dikenal dengan Hukum 

Kekekalan Energi Mekanik. 

𝐸𝑚1
 = 𝐸𝑚2

      (2.3) 

    𝐸𝑝1
+ 𝐸𝑘1

 = 𝐸𝑝2
+ 𝐸𝑘2

    (2.4) 

Dalam fisika agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan hingga 

menempuh jarak tertentu. Besar usaha yang dilakukan bergantung pada besar dan 

arah gaya yang dikerahkan dan perpindahan benda selama gaya dikenakan. Ketika 

sebuah gaya bekerja pada arah yang sama dengan arah gerak benda, maka usaha 

dapat dihitung dengan cara : 

𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 = 𝐺𝑎𝑦𝑎 ×  𝑃𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛        

    𝑊 = 𝐹 ×  𝑠    (2.5)      

Satuan dari usaha adalah joule. Satu joule sama dengan satu newton-meter (N.m). 

Daya menujukkan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. 

𝑃 =
𝑊

𝑡
 

dengan, 

P  = daya (J/s atau watt)    

W = usaha (J)    

t = waktu (s) 

 

Ketika suatu gaya diberikan untuk mendorong lemari sehingga bergerak, 

berarti telah terjadi perubahan energi dari energi yang dikeluarkan olehmu menjadi 

energi gerak. Jadi, ketika gaya melakukan usaha pada sebuah benda, maka akan 

(2.6) 
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terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Usaha yang dilakukan pada sebuah 

benda yang bergerak horisontal menyebabkan perubahan energi kinetik. Dengan 

demikian, besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik benda. Namun, 

usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi (benda yang bergerak vertikal) sama 

dengan perubahan energi potensial gravitasi.  

2 Pesawat Sederhana 

Pesawat sederhana adalah peralatan yang menggunakan teknologi sederhana 

untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan memanfaatkan pesawat 

sederhana, pekerjaan manusia akan lebih ringan. Jenis-jenis pesawat sederhana, 

antara lain: 

1. Tuas atau Pengungkit 

Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana berbentuk batang 

yang dapat berputar terhadap suatu titik. Titik tersebut dinamakan titik tumpu. 

Bagian-bagian tuas terdiri atas titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. 

Keuntungan mekanis tuas didefinisikan sebagai perbandingan berat beban 

dengan gaya yang diberikan (kuasa), sehingga bergantung pada panjang 

masing-masing lengan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝐾𝑀 =
𝑊

𝐹
=

𝐿𝑘

𝐿𝑏
 

dengan: 

𝐾𝑀 = keuntungan mekanis 

𝑊 = berat beban (N) 

𝐹 = gaya kuasa (N)  

𝐿𝑘 = lengan kuasa (m) 

𝐿𝑏 = lengan beban (m) 

 

(2.7) 
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2. Katrol 

Katrol merupakan suatu pesawat sederhana yang terdiri dari roda beralur 

yang dililit tali. Katrol menurut tempat kedudukannya dibagi menjadi 3 jenis, 

antara lain: 

a. Katrol Tetap 

b. Katrol Bebas 

c. Katrol Gabungan 

3. Bidang Miring 

Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, sehingga 

keuntungan mekanisnya semakin kecil.  

4. Roda gigi atau Gir 

Roda gigi atau gir dapat mempermudah pekerjaan, sehingga gir tersebut 

termasuk pesawat sederhana. Gir merupakan sepasang atau lebih roda bergigi 

yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada 

sebuah mesin.  

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini berupa pengembangan bahan ajar IPA Terpadu pada materi 

Fisika berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan. 

Penelitian ini ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VIII yang 

diharapkan mampu membantu siswa untuk lebih memahami materi IPA terpadu 

yang diajarkan. Bagan kerangka berpikir dari penelitian ini yang ditunjukkan oleh 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka hipotesis 

penelitian ranah kognitif yang dikemukakan, sebagai berikut : 

Ho : peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan bahan ajar 

IPA Terpadu berbasis Literasi Sains lebih kecil atau sama dengan 

peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan bahan ajar 

IPA yang biasa digunakan. 

Ha : peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan bahan ajar 

IPA Terpadu berbasis Literasi Sains lebih tinggi dibandingkan peningkatan 

kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan bahan ajar IPA yang 

biasa digunakan. 

 

Rendahnya kualitas 

pendidikan khususnya 

literasi sains 

 

    Buku yang 

dianalisis lebih 

banyak menyajikan 

pengetahuan sains 

Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis Literasi 

Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa 
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Hipotesis penelitian ranah afektif yang diajukan, sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan nilai pada ranah afektif antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen 

Ha    : Terdapat perbedaan nilai pada ranah afektif antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 

Hipotesis penelitian ranah psikomotorik yang dikemukakan, sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan nilai pada ranah psikomotorik antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. 

Ha    : Terdapat perbedaan nilai pada ranah psikomotorik antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan cara yang tepat untuk 

memperoleh hasil yang akurat, sehingga diperlukan suatu metode penelitian 

untuk mendukung hal tersebut.  Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

(Sugiyono, 2009: 2). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development.  

Menurut Sugiyono (2009: 297), metode penelitian dan pengembangan 

atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

kefektifan produk tersebut.  

 

3.2 Lokasi dan Subjek Uji Coba 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cimanggu yang beralamat 

di Jalan Raya Cimanggu No. 198 Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap 

Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 

ajaran 2014/2015. Subjek uji coba skala kecil dari penelitian ini adalah 10 

siswa kelas VIII, sedangkan subjek uji coba skala besar terdiri atas 35 siswa 
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kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan 36 siswa kelas VIII D sebagai kelas 

kontrol. Sampel yang diambil menggunakan teknik simple random sampling. 

Teknik penentuan sampel ini ditentukan secara acak dan diambil sampel yang 

representatif.  

 

3.3 Desain Penelitian 

Berikut merupakan langkah - langkah penelitian dan pengembangan 

yang mengacu pada Sugiyono (2009) yang telah dimodifikasi yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian dan Pengembangan 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Tahapan – tahapan yang dilakukan pada penelitian pengembangan 

bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains ini dapat diperinci, sebagai 

berikut : 

3.4.1 Potensi dan Masalah 

Dalam tahap ini, pengembangan bahan ajar IPA Terpadu berbasis 

Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan diawali 

dengan menggali potensi dan masalah. Potensi yang ada di SMP Negeri 1 

Cimanggu, antara lain:  sumber daya manusia yang relatif banyak dan fasilitas 

di sekolah yang cukup memadai. Masalah yang ditemukan, yaitu: bahan ajar 

IPA yang dianalisis lebih banyak menyajikan pengetahuan sains saja, sehingga 

menyebabkan kemampuan literasi sains siswa rendah. Hal inilah yang 

mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian tentang Pengembangan 

Bahan Ajar IPA Terpadu Berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep 

Energi dalam Kehidupan. 

3.4.2 Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dilengkapi dengan data 

– data untuk mendukung dalam pelaksanaan penelitian. Adapun data yang 

mendukung pelaksanaan penelitian ini yaitu diperoleh dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Utami (2014) yang menyatakan bahwa buku-

buku teks IPA sudah merefleksikan literasi sains untuk tiap aspeknya, namun 

proporsi kemunculan tiap aspek literasi sains tidak seimbang. Aspek literasi 
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sains yang menonjol dalam buku teks pelajaran IPA SMP Kelas VIII adalah 

sains sebagai batang tubuh pengetahuan dan aspek yang paling kurang adalah 

aspek interaksi antara sains, masyarakat, dan teknologi. 

Selain data dari hasil penelitian tersebut, peneliti juga melakukan 

observasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait 

bahan ajar IPA kelas VIII yang digunakan di SMP Negeri 1 Cimanggu dan 

data hasil belajar siswa kelas VIII berupa nilai Ulangan Akhir Semester mata 

pelajaran IPA pada semester gasal tahun ajaran 2014/2015. 

3.4.3 Desain Produk 

Beberapa kategori dalam desain produk penyusunan bahan ajar yang 

disesuaikan dengan aspek literasi sains, yaitu: ayo belajar, mencoba yuk, ayo 

berpikir ilmiah, dan sains dalam kehidupan. Desain produk bahan ajar IPA 

Terpadu berbasis literasi sains bertema aplikasi konsep energi dalam 

kehidupan secara lengkap disajikan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Desain Produk Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 
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3.4.4 Validasi Produk 

Pada tahap ini, validasi dilakukan melalui 2 tahap yaitu validasi 

desain dan validasi produk. Validasi desain dilakukan oleh dosen pembimbing 

selaku pakar untuk menilai desain produk yang telah dibuat. Validasi ini 

bersifat judgement experts. Validasi produk dilakukan oleh 3 pakar sebagai 

validator yang terdiri atas 2 dosen dan 1 guru IPA. Sebelumnya, validator 

diberikan waktu untuk mempelajari bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi 

Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan. Selanjutnya, 

validator tersebut diminta untuk mengisi angket kelayakan. Validasi ini 

bertujuan untuk memperoleh pengesahan dari pakar mengenai kesesuaian isi 

materi, penyajian materi, bahasa, dan grafika. 

3.4.5 Revisi Produk 

Dalam tahap ini dilakukan revisi atau perbaikan dari hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh validator untuk mempersiapkan ke tahap selanjutnya yaitu 

melakukan uji coba produk awal. 

3.4.6 Uji Coba Produk Awal 

  Dalam tahap ini, uji coba produk awal berupa uji coba keterbacaan. 

Pengujian tingkat keterbacaan menggunakan tes rumpang. Tes rumpang 

ditujukan kepada 10 siswa kelas VIII SMP sehingga, uji coba produk awal ini 

tergolong ke dalam uji coba skala kecil. 
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3.4.7 Revisi Produk Awal 

Tahap ini dilakukan jika hasil pengujian produk awal berupa uji 

keterbacaan memperoleh nilai kurang dari sama dengan 57%.  

3.4.8 Uji Coba Produk Akhir 

Dalam tahap uji coba ini, bahan ajar IPA terpadu berbasis Literasi 

sains ini diujikan pada sampel yang lebih besar jumlahnya sehingga mewakili 

keadaan sebenarnya. Subjek uji coba yang digunakan adalah siswa kelas VIII 

B dan VIII D. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan literasi sains siswa. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

desain true experimental dan metode Pretest – Posttest Control Group Design.  

Menurut Sugiyono (2009: 75) desain true experimental ini membuat 

peneliti mampu mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan untuk kelompok 

eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari 

populasi tertentu. Dua kelompok yang dipilih secara random ini diberi pre-test 

untuk mengetahui keadaan awal. Desain Pretest – Posttest Control Group 

ditunjukkan dalam Gambar 3.3. 
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Keterangan : 

O1  = hasil pre-test kelas eksperimen 

O2  = hasil post-test kelas eksperimen 

O3  = hasil pre-test kelas kontrol 

O4  = hasil post-test kelas kontrol 

X   = menggunakan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema 

Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan  

 

Dalam hal ini, bahan ajar IPA yang biasa digunakan di SMP Negeri 

1 Cimanggu yaitu berjudul “Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 2 untuk SMP dan 

MTs Kelas VIII” yang ditulis oleh Wasis dan Sugeng Yuli Irianto dan 

diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 

2008 di Jakarta. 

3.4.9 Revisi Produk Akhir 

Tahap ini dilakukan jika masih terdapat revisi berdasarkan hasil uji 

coba produk akhir. 

3.4.10 Produk Akhir 

Setelah melalui tahap revisi produk akhir, maka diperoleh bahan ajar 

IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam 

Kehidupan yang layak digunakan sebagai media pembelajaran dan dapat 

meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Namun, bahan ajar ini tidak 

diproduksi secara massal. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode non 

tes dan metode tes. 

3.5.1 Metode Non Tes 

3.5.1.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data 

yang mendukung penelitian yaitu daftar nama siswa dan daftar nilai Ulangan 

Akhir Semester gasal kelas VIII SMP Negeri 1 Cimanggu mata pelajaran IPA 

tahun ajaran 2014/2015 yang menjadi subjek dalam penelitian. Metode 

dokumentasi juga berfungsi untuk mendokumentasikan setiap kegiatan. 

3.5.1.2 Metode Angket 

Angket merupakan suatu alat pengumpul data yang berisi serangkaian 

pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh 

sejumlah informasi secara tertulis juga. Dalam metode ini, angket yang 

digunakan adalah angket uji kelayakan bahan ajar. Angket uji kelayakan bahan 

ajar yaitu angket yang diberikan kepada 3 pakar untuk mengetahui tingkat 

kelayakan bahan ajar IPA Terpadu pada materi Fisika berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan.  

3.5.1.3 Metode Observasi 

Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2009: 145) 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 
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suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Tujuan 

observasi pada penelitian ini adalah untuk menilai sikap dan keterampilan 

siswa pada saat pembelajaran maupun praktikum baik itu kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen. Dalam metode ini, lembar observasi yang 

digunakan adalah lembar penilaian afektif dan lembar penilaian psikomotorik.  

3.5.2 Metode Tes 

Dalam metode ini, tes yang digunakan adalah tes tertulis. Tes tertulis 

merupakan  suatu cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi 

sebelum maupun setelah selesai proses pembelajaran dengan beberapa 

pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa secara tertulis. Metode tes ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahan ajar dan mengetahui 

peningkatan kemampuan literasi sains siswa.   

Tingkat keterbacaan bahan ajar diuji dengan menggunakan tes 

rumpang.  Tes rumpang merupakan tes yang berupa teks rumpang dari materi 

yang terdapat di dalam bahan ajar. Peningkatan kemampuan literasi sains siswa 

diuji dengan menggunakan pre-test post-test pada kelas kontrol dan 

eksperimen. Acuan pembuatan instrumen soal berdasarkan pada tujuan 

pembelajaran, indikator, dan aspek literasi sains. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian non tes berbentuk angket uji kelayakan bahan ajar, 

lembar penilaian afektif dan lembar penilaian psikomotorik, sedangkan 

instrumen penelitian tes berbentuk lembar soal tes rumpang dan lembar soal 

tes peningkatan kemampuan literasi sains. 

3.6.1 Angket Uji Kelayakan Bahan Ajar 

Angket uji kelayakan bahan ajar diperuntukkan kepada pakar/ahli 

yang terdiri atas 2 dosen dan 1 guru IPA SMP Negeri 1 Cimanggu. Angket ini 

digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari bahan ajar yang 

dikembangkan, sehingga diperoleh informasi bahwa bahan ajar layak atau 

tidak digunakan sebagai pegangan guru maupun sebagai sumber belajar 

mandiri bagi siswa. 

Angket ini terdiri dari 5 aspek kelayakan, yaitu kelayakan isi, 

penyajian, bahasa, grafis, dan muatan literasi sains. Kisi-kisi angket uji 

kelayakan ditinjau dari dimensi isi, penyajian, bahasa, dan tampilan yang 

berpedoman pada BSNP serta ditinjau dari muatan literasi sains. Sistem 

penskoran pada angket ini menggunakan skala Likert dengan menggunakan 4 

pilihan yang telah disediakan dalam rubrik penskoran. Adapun angket uji 

kelayakan bahan ajar telah terlampir pada lampiran 2. 
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3.6.2 Lembar Penilaian Afektif dan Psikomotorik 

Lembar penilaian afektif digunakan untuk menilai sikap siswa 

dalam pembelajaran yang menggunakan bahan ajar IPA terpadu berbasis 

Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan dan sikap 

siswa dalam pembelajaran yang menggunakan bahan ajar IPA yang biasa 

digunakan di sekolah. Sistem penskoran menggunakan skala likert berskala 4 

dengan rubrik yang telah disediakan.  

Lembar penilaian psikomotorik digunakan untuk menilai 

keterampilan siswa pada saat melakukan eksperimen baik yang menggunakan 

bahan ajar IPA terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi 

dalam Kehidupan maupun menggunakan bahan ajar IPA yang biasa digunakan 

di sekolah. Sistem penskoran menggunakan skala likert berskala 4 dengan 

rubrik yang telah disediakan. Adapun lembar penilaian afekif dan 

psikomotorik telah terlampir pada lampiran 5 dan 7. 

3.6.3 Lembar Soal Tes Rumpang 

Tes rumpang ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan 

bahan ajar, sehingga diperoleh informasi bahwa bahan ajar mudah dipahami 

atau tidak. Tes rumpang diujikan kepada 10 siswa kelas VIII SMP setelah 

membaca dan memahami bahan ajar yang dikembangkan. Adapun lembar soal 

tes rumpang telah terlampir pada lampiran 9. 

 

 



46 
 

 

 

3.6.4 Lembar Soal Tes Peningkatan Kemampuan Literasi Sains  

Tes peningkatan kemampuan literasi sains digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan literasi sains siswa. Tes tersebut 

dilakukan dua tahap yaitu pre-test dan post-test. Pre-test merupakan tes untuk 

mengetahui kemampuan awal yang dilaksanakan sebelum diberikan treatment 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Post-test diberikan setelah 

treatment pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Adapun lembar soal 

tes peningkatan kemampuan literasi sains telah terlampir pada lampiran 13.  

  

3.7 Analisis Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini yang telah diuji meliputi angket uji 

kelayakan bahan ajar, lembar penilaian afektif dan psikomotorik, lembar soal 

tes rumpang, dan uji coba tes. 

3.7.1 Analisis Uji Instrumen Non Tes 

3.7.1.1 Analisis Angket Uji Kelayakan Bahan Ajar 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak 

diukur (Arikunto, 2012). Kevalidan angket ditentukan dengan validitas 

konstruk. Pengujian validitas ini menggunakan teknik judgment expert 

(pendapat dari ahli) yaitu dilakukan dengan berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing. Berdasarkan hasil validasi angket beserta rubrik penilaian 

terdapat beberapa hal yang perlu direvisi. Beberapa hal tersebut  meliputi : 

1. Pada rubrik penilaian tidak menggunakan kata kurang atau sangat, namun 

menggunakan batasan yang dapat diukur oleh validator dalam setiap 
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penilaian, sebagai contoh menggunakan kalimat “Ditemukan 3 simbol 

yang tidak konsisten”. 

2. Kalimat yang digunakan dipersingkat dan diperjelas agar validator mudah 

dalam melakukan penilaian. 

3. Pengecekan kembali butir penilaian pada angket dengan rubrik penilaian 

yang digunakan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pengisian lembar 

penilaian.   

3.7.1.2 Analisis Lembar Penilaian Afektif dan Psikomotorik 

Lembar penilaian afektif digunakan untuk menilai sikap siswa dalam 

pembelajaran yang menggunakan bahan ajar IPA terpadu berbasis Literasi 

Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan dengan sikap siswa 

dalam pembelajaran yang menggunakan bahan ajar IPA terpadu yang biasa 

digunakan di sekolah. Lembar penilaian psikomotorik digunakan untuk 

menilai keterampilan siswa pada saat melakukan praktikum baik yang 

menggunakan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema 

Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan maupun menggunakan bahan ajar 

IPA yang biasa digunakan di sekolah.Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas konstruk. Pengujian validitas ini menggunakan 

teknik judgement expert yaitu dengan berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing selaku pakar.  

Berdasarkan hasil validasi lembar penilaian afektif dan psikomotorik 

beserta rubrik penilaian terdapat beberapa hal yang perlu direvisi. Beberapa 

hal tersebut meliputi : 
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1.  Pada rubrik penilaian ditambahkan kembali indikator agar dapat 

mengukur aspek yang hendak diukur. 

2.  Pengecekan kembali skor yang diperoleh untuk masing-masing indikator 

agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengisian lembar penilaian. 

3.7.2 Analisis Uji Instrumen Tes 

3.7.2.1 Analisis Soal Tes Rumpang 

Menurut Harrison, sebagaimana dikutip oleh Widodo (1995), salah 

satu keuntungan dari tes rumpang adalah tidak perlu dianalisa butir tes. Oleh 

karena itu, pengujian tes rumpang dilakukan dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan pembuatan tes rumpang. 

Berdasarkan hasil validasi lembar soal tes rumpang terdapat beberapa 

hal yang perlu direvisi. Beberapa hal tersebut meliputi : 

1.  Tampilan soal tes rumpang dibuat sama dengan bahan ajar yang dibuat. 

2.  Paragraf pertama yang menunjukkan pengantar suatu materi tidak boleh 

dirumpangkan agar siswa memahami materi yang sedang dirumpangkan. 

3.7.2.2 Analisis Soal Tes Peningkatan Kemampuan Literasi Sains 

Uji coba tes dilakukan sebagai pertimbangan apakah instrumen tes 

tersebut nantinya layak atau tidak untuk mengukur variabel pada penelitian ini 

yaitu peningkatan kemampuan literasi sains siswa kelas VIII. Uji coba tes pada 

penelitian ini dilakukan melalui perhitungan 4 aspek yaitu validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Hasil uji coba soal secara 
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rinci dapat dilihat pada lampiran 19. Berikut hasil uji coba soal secara singkat 

dari masing-masing aspek tersebut. 

3.7.2.2.1 Validitas Soal  

Validitas soal adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (soal). Suatu instrumen 

yang valid atau sahih ketika mempunyai validitas yang tinggi atau sebaliknya. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Pengujian validitas ini dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen 

dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Teknik pengujian validitas isi 

dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen (Sugiyono, 2009: 129). 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan 

terhadap 22 butir soal yang diujikan terdapat 13 butir soal yang termasuk 

kategori dibuang berdasarkan daya pembedanya. Sementara itu, soal yang 

diperlukan sejumlah 15 butir soal. Oleh karena itu, dari 13 butir soal yang 

dibuang dianalisis kembali hingga butir soal tersebut dapat memenuhi 

indikator dan aspek literasi sains dengan mempertimbangkan taraf 

kesukarannya.  

3.7.2.2.2 Reliabilitas Soal    

Reliabilitas soal berhubungan dengan ketetapan hasil tes. Suatu 

instrumen (soal) yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajeg 

memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2012: 100). 
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Untuk menghitung koefisien reliabilitas pada tes bentuk uraian digunakan 

rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2012: 239). 
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dengan:  

 x  = jumlah butir soal 

 x
2  = jumlah kuadrat butir soal 

N        = banyak subjek pengikut tes 

 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapatkan harga  

𝑟11, kemudian dibandingkan dengan r product moment pada tabel, jika 

rr tabelhitung
 , maka item yang diujikan tersebut dianggap reliabel. Adapun 

pedoman untuk  memberikan interpretasi reliabilitas menurut Sugiyono (2007: 

231), sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Interpretasi terhadap Reliabilitas 

 

Interval r11 Kriteria 

0,00 ≤ r11 < 0,20 

0,20 ≤ r11 < 0,40 

0,40 ≤ r11 < 0,60 

0,60 ≤ r11 < 0,80 

0,80 ≤ r11 ≤ 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 
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Berdasarkan tabel analisis soal uji coba yang terdapat pada lampiran 19 

disimpulkan bahwa soal yang telah dijadikan tes menunjukkan adanya 

reliabilitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Aplha 

Cronbach karena bentuk soal tes berupa soal uraian. 

Diketahui 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,355 dengan taraf kesalahan 5% dan jumlah 

soal sebanyak 22 butir, maka dapat dikatakan soal tersebut reliabel karena 

𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Pada tabel interpretasi nilai reliabilitas yang sudah dipaparkan 

maka interpretasi tingkat reliabilitas menunjukkan kuat.  

3.7.2.2.3   Tingkat Kesukaran  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sulit (Arikunto, 2012). Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal uraian dapat 

menggunakan rumus:  

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑇𝐾) =
𝑀𝑒𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut menggambarkan 

tingkat kesukaran suatu soal. 

  Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Soal 

 

Interval  Kriteria 

0,00 ≤ TK ≤ 0,30 

0,30 < TK ≤ 0,70 

0,70 < TK ≤ 1,00 

Soal Sukar 

Soal Sedang 

Soal Mudah 

(Rusilowati, 2014). 

(3.3) 

(3.4) 
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Soal dikategorikan sukar artinya sebagian besar siswa belum mampu 

menjawab pertanyaan atau memecahkan soal dan soal dikategorikan sedang 

artinya sebagian siswa mampu menjawab pertanyaan atau memecahkan soal. 

Selanjutnya, soal dikategorikan mudah artinya sebagian besar siswa mampu 

menjawab pertanyaan atau memecahkan soal. 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Uji Tingkat Kesukaran Soal 

 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Soal Nomor Soal 

0,00 ≤ TK ≤ 0,30 

 

Soal Sukar 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 

20, 21, dan 22 

0,30 < TK ≤ 0,70 

 

Soal Sedang 2, 7, 9, 15, 16, 18, 

dan 19 

0,70 < TK ≤ 1,00 Soal Mudah 1, 3, 4, 11, dan 14 

 

3.7.2.2.4    Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah 

(Arikunto, 2012: 226). Rumus untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk 

uraian adalah sebagai berikut : 

𝐷𝑃 =
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, 

menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan siswa yang 

sudah memahami materi yang diujikan dengan siswa yang belum atau tidak 

memahami materi yang diujikan.  

(3.5) 
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Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda menurut Crocker dan Algina (1986) 

 

Interval Kriteria 

0,40 ≤ D ≤ 1,00 

0,30 ≤ D < 0,40 

 

0,20 ≤ D < 0,30 

0,00 ≤ D < 0,20 

Soal diterima 

Soal diterima, tetapi 

perlu diperbaiki 

Soal diperbaiki 

Soal tidak dipakai/ 

dibuang 

(Rusilowati, 2014). 

Adapun klasifikasi daya pembeda soal dan rincian soal terdapat pada 

Tabel 3.5. 

Tabel 3.5  Hasil Analisis Uji Daya Pembeda Soal 

 

Soal Nomor Soal 

Diterima 

 

15 dan 19 

Diterima, tetapi 

perlu diperbaiki 

 

3, 4, 7, dan 14 

Diperbaiki 

 

5, 9, dan 21  

Tidak dipakai/ 

dibuang 

1, 2, 6, 8, 10, 11, 

12, 13, 16, 17, 18, 

20, dan 22 

 

Berdasarkan analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda butir soal yang telah diuraikan, menunjukkan soal tes untuk 

pre-test dan post-test tidak seluruhnya layak untuk digunakan atau dibuang. 

Untuk lebih jelasnya dari masing-masing aspek tiap butir soal dapat dilihat 

pada lampiran 20. 

Dari 22 soal yang telah diujikan terdapat 2 soal yang dikatakan layak 

sebagai soal pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kemampuan 

literasi sains siswa, yaitu soal nomor 15 dan 19. Soal nomor 3, 4, 7, dan 14 
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dikatakan layak sebagai soal pre-test dan post-test dengan syarat diperbaiki 

terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku untuk soal nomor 5, 9, dan 21. Untuk soal 

nomor 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, dan 22 termasuk soal yang tidak 

layak dijadikan soal pre-test dan post-test. Akan tetapi, dikarenakan soal yang 

layak belum memenuhi indikator dan aspek literasi sains, maka soal nomor 1, 

6, 11, 13, 16, 20, dan 22 tetap digunakan sebagai soal pre-test dan post-test 

dengan mempertimbangkan tingkat kesukarannya. 

Pada penelitian ini, maka hanya 16 soal saja yang digunakan sebagai 

soal pre-test dan post-test, yaitu soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 

16, 19, 20, 21, dan 22. Soal-soal tersebut layak untuk mengukur peningkatan 

kemampuan literasi sains siswa pada mata pelajaran IPA kelas VIII SMP 

Negeri 1 Cimanggu karena selain menunjukkan validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda yang memadai, tiap indikator kemampuan 

literasi sains terwakili. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan uji kelayakan bahan 

ajar, uji keterbacaan bahan ajar, dan analisis peningkatan kemampuan literasi 

sains siswa. 
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 3.8.1.1 Uji Kelayakan Bahan Ajar 

Hasil validasi dari pakar digunakan untuk mengetahui kelayakan 

bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep 

Fisika dalam Kehidupan. Tingkat kelayakannya dapat dihitung dengan 

mencari persentase. Persentase dari suatu nilai dapat digunakan persamaan 

berikut : 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 ×  100% 

dengan : 

𝑃 = persentase kelayakan 

 = jumlah skor yang diperoleh dari validator 

𝑁 = jumlah skor maksimal 

(Sudijono, 2008: 43). 

 

Adapun kriteria tingkat kelayakan/kevalidan bahan ajar menurut 

Akbar (2013: 41) adalah sebagai berikut : 

85,00% < P ≤ 100,00% = sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi 

70,00% < P ≤ 85,00% = cukup valid atau dapat digunakan, namun perlu 

direvisi kecil 

50,00% < P ≤ 70,00% = kurang valid, disarankan tidak dipergunakan 

karena perlu revisi besar 

01,00% < P ≤ 50,00% = tidak valid, atau tidak boleh digunakan 

 

3.8.1.2 Uji Keterbacaan Bahan Ajar 

  Untuk mengetahui tingkat keterbacaan teks bahan ajar dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut: 

(3.6) 
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𝑃 =
𝑓

𝑁
 ×  100% 

dengan: 

𝑃   = persentase penilaian 

   = skor yang diperoleh siswa 

𝑁   = skor keseluruhan     

(Sudijono, 2008: 43). 

Widodo (1995) menyatakan bahwa hasil akhir keterbacaan teks 

bahan ajar dalam bentuk skor kemudian dibandingkan dengan kriteria 

Bormuth, yaitu: 

P < 37%  = bahan ajar sukar dipahami 

37% ≤ P ≤ 57% = bahan ajar telah memenuhi syarat keterbacaan 

P > 57%  = bahan ajar mudah dipahami 

 

 3.8.1.3 Analisis Peningkatan Kemampuan Literasi Sains 

3.8.1.3.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

homogenitas populasi sebagai patokan dalam penentuan teknik pengambilan 

sampel penelitian, sehingga nanti dapat ditentukan mana yang akan menjadi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang digunakan untuk melakukan uji 

homogenitas adalah nilai Ulangan Akhir Semester Gasal mata pelajaran IPA 

kelas VIII tahun ajaran 2014/2015, sehingga hipotesis statistik yang diuji 

adalah sebagai berikut: 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 = 𝜎4

2 = 𝜎5
2 (varians kelima kelas homogen) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 ≠ 𝜎3
2 ≠  𝜎4

2 ≠ 𝜎5
2 (varians kelima kelas tidak homogen)  

(3.7) 
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Menurut Sudjana (2005: 263) untuk menguji hipotesis tersebut, 

digunakan rumus uji Bartlett, sebagai berikut : 

                       𝜒2 = (ln 10){𝐵 − Σ(𝑛𝑖 − 1) log 𝑆𝑖
2} 

dengan 

         𝐵 = (log 𝑠2) ∑(𝑛𝑖 − 1)     (3.9) 

𝑠2 =
Σ(𝑛𝑖 − 1)𝑆𝑖

2

Σ(𝑛𝑖 − 1)
 

dengan: 
2

iS    = varian masing-masing kelompok 

S     = varian gabungan 

B    = koefisien Barlett 

𝑛𝑖     = Jumlah siswa dalam kelas  
 

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 diterima jika  𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  dengan 

taraf nyata 5% artinya data yang diuji bersifat homogen (Sudjana, 2005: 263). Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelima kelas memiliki 

keadaan yang sama atau bersifat homogen atau tidak, artinya apakah 

kemampuan dasar yang diperoleh tiap siswa dalam satu kelas memiliki 

perbedaan yang terlalu signifikan atau tidak. Hasil uji homogenitas dapat 

dilihat secara lengkap pada lampiran 18. 

Berdasarkan analisis uji homogenitas, setelah dilakukan perhitungan 

diperoleh 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 4,108 melalui perhitungan dengan menggunakan rumus 

Bartlett. Nilai 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 = 9,488  dengan α = 0,05 dan dk = 4. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan nilai 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , sehingga dapat dikatakan bahwa 

kelima kelas tersebut memenuhi kriteria sebagai populasi yang homogen satu 

sama lain. Oleh karena itu, Ho diterima sedangkan H1 ditolak. 

(3.8) 

(3.10) 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik 

simple random sampling karena semua populasi memenuhi kriteria 

homogenitas. Dari teknik pengambilan sampel tersebut, peneliti memilih dan 

menentukan kelas VIII D sebagai kelas atau kelompok kontrol dan kelas VIII 

B sebagai kelas atau kelompok eksperimen. 

3.8.1.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan  untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian 

ini menggunakan uji chi-kuadrat dengan rumus : 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1
 

dengan: 

𝜒2 = chi-kuadrat 

𝑂𝑖 = frekuensi pengamatan 

𝐸𝑖 = frekuensi yang diharapkan 

k   = banyaknya kelas  

 

Statistik tersebut berdistribusi chi-kuadrat dengan 𝑑𝑘 = (𝑘 − 1). Uji 

normalitas memungkinkan terjadinya dua hipotesis yaitu 𝐻0  yang berarti 

menunjukkan data tersebut terdistribusi normal dan 𝐻𝑎 yang berarti data tidak 

terdistribusi normal. Kriteria pengujian adalah hipotesis Ho ditolak jika 𝜒2 ≥ 

𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2  dengan α = taraf nyata untuk pengujian. Dalam hal lainnya, Ho 

diterima berarti data berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 273). 

 

 

 

(3.11) 
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3.8.1.3.3 Analisis Ranah Kognitif 

Analisis peningkatan literasi sains ranah kognitif menggunakan uji 

gain. Uji gain digunakan untuk mengetahui besar peningkatan kemampuan 

literasi sains siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapatkan 

perlakuan. Menurut Meltzer (2002), normalitas gain (g) dapat dihitung dengan 

cara : 

𝑔 =
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡)

(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑠 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡)
 

Dengan kriteria menurut Hake (1998), sebagai berikut : 

𝑔 ≥ 0,7   = tinggi 

0,7 > 𝑔  ≥ 0,3  = sedang 

𝑔 < 0,3   = rendah 

Uji kesamaan dua rata-rata (uji t satu pihak) digunakan untuk 

menguji hipotesis. Hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

Ho : peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan 

bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains lebih rendah atau 

sama dengan peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang 

menggunakan bahan ajar IPA yang biasa digunakan. 

Ha : peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menggunakan 

bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains lebih tinggi 

dibandingkan peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang 

menggunakan bahan ajar IPA yang biasa digunakan. 

(3.12) 
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Berdasarkan hipotesis, maka uji satu pihak yang digunakan adalah 

uji t pihak kanan. Data yang digunakan untuk uji ini adalah nilai peningkatan 

pre-test post-test. Rumus ini digunakan untuk uji t satu pihak kanan.  

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

dengan 

𝑠2 =
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

(Sudjana, 2005: 239). 

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 ditolak jika 𝑡hitung > 𝑡tabel dengan 

taraf nyata 5% artinya data yang diuji memiliki rata-rata yang tidak sama. 

3.8.1.3.4 Analisis Ranah Afektif 

Uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan sikap siswa pada 

kelas kontrol dan eksperimen adalah t-test. Rumus t-test digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel yang tidak berkorelasi (independen).  

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan nilai pada ranah afektif antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen 

Ha : Terdapat perbedaan nilai pada ranah afektif antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 

Berdasarkan hipotesis, maka uji yang digunakan adalah uji t dua pihak. 

Data yang digunakan untuk uji ini adalah nilai afektif kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Rumusan t-test yang digunakan adalah sebagai berikut: 

(3.13) 

(3.14) 
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  𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

dengan  

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

(Sudjana, 2005: 239). 

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 diterima jika  −𝑡tabel < 𝑡hitung <

𝑡tabel dengan taraf nyata 5% artinya data yang diuji memiliki rata-rata yang 

sama (Sudjana, 2005: 239). 

3.8.1.3.5 Analisis Ranah Psikomotorik 

Uji yang digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa pada 

kelas kontrol dan eksperimen adalah t-test. Rumus t-test digunakan untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel yang tidak berkorelasi (independen).  

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan nilai pada ranah psikomotorik antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

Ha : Terdapat perbedaan nilai pada ranah psikomotorik antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. 

Berdasarkan hipotesis, maka uji yang digunakan adalah uji t dua 

pihak. Data yang digunakan untuk uji ini adalah nilai psikomotorik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rumusan t-test yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

(3.15) 

(3.16) 
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  𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

dengan  

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 (Sudjana, 2005: 239). 

Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 diterima jika  −𝑡tabel  < 𝑡hitung <

𝑡tabel dengan taraf nyata 5% artinya data yang diuji memiliki rata-rata yang 

sama (Sudjana, 2005: 239).

(3.17) 

(3.18) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berupa bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan yang melalui tahap pengujian 

meliputi karakteristik bahan ajar, kelayakan bahan ajar, keterbacaan bahan ajar, dan 

peningkatan kemampuan literasi sains siswa. 

4.1.1 Karakteristik Bahan Ajar 

Karakteristik bahan ajar yang dikembangkan memiliki empat aspek literasi 

sains yang dikemas dengan proporsi yang seimbang. Adapun empat aspek literasi 

sains tersebut meliputi sains sebagai batang tubuh pengetahuan, sains sebagai cara 

untuk menyelidiki, sains sebagai cara berpikir, interaksi sains, teknologi, dan 

masyarakat. 

4.1.1.1 Aspek Sains sebagai Batang Tubuh Pengetahuan 

Aspek ini berisi materi pokok pembelajaran yang meliputi fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teorinya. Selain itu, pada bagian ini juga menyajikan informasi 

dalam bentuk gambar maupun percakapan berupa fenomena yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membantu siswa memahami materi yang dibahas. 

Bagian tersebut tertuang dalam fitur “Tahukah kamu?”. Latihan soal yang dapat 
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digunakan untuk melihat sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi tertuang 

dalam fitur “Ayo Berlatih!”. Dalam bahan ajar, aspek ini secara keseluruhan 

tertuang dalam fitur utama “Ayo Belajar!”. 

 

 

 

Gambar 4.1 Desain Judul Fitur Utama Aspek Sains sebagai Batang Tubuh 

Pengetahuan 

 

4.1.1.2 Aspek Sains sebagai Cara untuk Menyelidiki 

Aspek ini berisi beberapa eksperimen yang melibatkan siswa. Hal tersebut 

mengharuskan siswa melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada, 

mencatat data hasil pengamatan, melakukan analisis data, menjawab pertanyaan 

melalui penggunaan tabel, dan menarik kesimpulan dari percobaan yang telah 

dilakukan. Aspek sains sebagai cara untuk menyelidiki tertuang dalam fitur utama 

“Mencoba Yuk!”.  

 

 

Gambar 4.2 Desain Judul Fitur Utama Aspek Sains sebagai Cara untuk 

Menyelidiki 
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4.1.1.3 Aspek Sains sebagai Cara Berpikir 

Aspek ini berisi cerita seorang ilmuwan mengembangkan sebuah ide dan 

menggambarkan seorang ilmuwan melakukan eksperimen. Selain itu, karakter dari 

ilmuwan yang tercantum didalamnya dapat ditiru oleh siswa dan dijadikan sebagai 

motivasi. Aspek sains sebagai cara berpikir tertuang dalam fitur utama “Ayo 

Berpikir Ilmiah!”. 

 

 

 

Gambar 4.3 Desain Judul Fitur Utama Aspek Sains sebagai Cara Berpikir 

 

4.1.1.4 Aspek Interaksi Sains, Teknologi, dan Masyarakat 

Aspek ini berisi gambaran tentang aplikasi yang berhubungan dengan bab 

Usaha dan Energi beserta manfaat dan dampak negatifnya terhadap kehidupan. 

Selain itu, juga berisi masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Selanjutnya, 

terdapat pula karir atau pekerjaan dibidang ilmu sains dan teknologi yang berkaitan. 

Aspek sains dalam kehidupan tertuang dalam fitur utama “Sains dalam Kehidupan”. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Desain Judul Fitur Utama Aspek Interaksi Sains, Teknologi, dan 

Masyarakat 
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Proporsi aspek literasi sains dalam bahan ajar IPA terpadu berbasis literasi 

sains bertema aplikasi konsep energi dalam kehidupan ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Proporsi Aspek Literasi Sains dalam Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis 

Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

 

No. Kategori Literasi Sains Persentase 

1. Ayo Belajar 40% 

2. Mencoba Yuk 20% 

3. Ayo Berpikir Ilmiah 20% 

4. Sains dalam Kehidupan 20% 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa proporsi aspek literasi sains dalam bahan 

ajar memenuhi perbandingan 2: 1: 1: 1. Hal ini dapat dikatakan bahwa proporsi 

aspek literasi sains dalam bahan ajar adalah seimbang. 

4.1.2 Kelayakan Bahan Ajar  

Penilaian kelayakan bahan ajar melalui metode angket berpedoman pada 

BSNP serta ditinjau dari muatan literasi sains yang berpedoman pada Chiappetta et 

al. (1991). Angket ini terdiri dari 5 aspek kelayakan, yaitu kelayakan isi, penyajian, 

bahasa, grafis, dan muatan literasi sains. Penilaian dilakukan oleh 3 validator yaitu 

2 dosen dan 1 guru IPA SMP Negeri 1 Cimanggu. Hasil kelayakan bahan ajar IPA 

terpadu berbasis literasi sains bertema aplikasi konsep energi dalam kehidupan 

ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan hasil kelayakan bahan ajar IPA terpadu tiap aspek 

literasi sains ditunjukkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.2 Hasil Kelayakan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

 

No. Validator 

Persentase Kelayakan 

Isi (%) 
Penyajian 

(%) 

Bahasa 

(%) 

Grafis 

(%) 

Literasi 

Sains 

(%) 

1. V-1 90.63 90.00 90.38 90.91 87.96 

2. V-2 95.31 88.75 98.08 97.73 84.26 

3. V-3 93.75 86.25 96.15 93.18 92.59 

Jumlah 279.69 265.00 284.62 281.82 264.81 

Rata - rata 93.23 88.33 94.87 93.94 88.27 

Kriteria 
Sangat

Valid 

Sangat 

Valid 

Sangat

Valid 

Sangat

Valid 

Sangat

Valid 

Rata-rata Kelayakan Total 91.73 

Kategori 
Sangat

Valid 

 

Tabel 4.3 Hasil Kelayakan Bahan Ajar tiap Aspek Literasi Sains  

No. Validator 

Persentase Kelayakan tiap Aspek 

Literasi Sains 

A (%) B (%) C (%) D (%) 

1. V-1 93.75 87.50 86.11 81.25 

2. V-2 90.63 70.83 86.11 87.50 

3. V-3 90.63 91.67 100 81.25 

Rata - rata 91.67 83.33 90.74 83.33 

Kategori 
Sangat 

Valid 

Cukup 

Valid 

Sangat 

Valid 

Cukup 

Valid 

 

Keterangan : 

A : Sains sebagai Batang Tubuh Pengetahuan 

B : Sains sebagai Cara untuk Menyelidiki 

C : Sains sebagai Cara Berpikir 

D : Interaksi Sains, Teknologi, dan Masyarakat 

 

Berdasarkan analisis data penelitian, kelayakan bahan ajar IPA Terpadu 

berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

menunjukkan kategori sangat valid, sehingga layak digunakan. Namun demikian, 
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masih terdapat masukan atau saran dari validator, antara lain: perlu ditambahkan 

kunci jawaban, gambar-gambar yang terdapat di dalam bahan ajar sebisa mungkin 

berasal dari dokumentasi penulis, referensi yang dicantumkan dalam daftar pustaka 

hanya yang paling banyak dikutip saja, contoh-contoh berupa gambar dalam bahan 

ajar perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan narasi, perbaiki beberapa kata yang 

salah ketik, beberapa kalimat yang digunakan untuk menjelaskan materi sains 

dalam kehidupan tentang televisi disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa SMP, 

dan perlu ditambahkan glosarium pada bagian akhir bahan ajar untuk memudahkan 

siswa memahami istilah-istilah yang baru dikenal. 

4.1.3 Keterbacaan Bahan Ajar  

Penilaian keterbacaan bahan ajar melalui metode tes yaitu tes rumpang 

dengan subjek uji coba yaitu 10 siswa kelas VIII. Soal tes rumpang terdiri atas 152 

butir soal sebanyak 17 halaman. Jumlah halaman tersebut diambil dari 20% jumlah 

halaman bahan ajar yang berisi materi. Hasil keterbacaan bahan ajar IPA terpadu 

berbasis literasi sains bertema aplikasi konsep energi dalam kehidupan ditunjukkan 

pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Keterbacaan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis data penelitian, keterbacaan bahan ajar IPA Terpadu 

berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan termasuk 

dalam kategori bahan ajar mudah dipahami karena persentase rata-rata yang 

diperoleh sebesar  91,51%. Hasil tersebut menunjukkan lebih dari 57% sesuai 

dengan kriteria Bormuth sebagaimana dikutip oleh Widodo (1995). 

4.1.4 Peningkatan Kemampuan Literasi Sains 

Peningkatan kemampuan literasi sains siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol ditunjukkan oleh hasil belajar ranah kognitif, hasil belajar ranah afektif, dan 

hasil belajar ranah psikomotorik. Masing-masing hasil belajar tersebut memiliki 

hipotesis. Berikut hasil analisis dari masing-masing hasil belajar. 

No. 
Kode 

Siswa 

Perolehan 

Skor 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

Keterbacaan 

(%) 

1. UK-1 147 152 96.71 

2. UK-2 110 152 72.37 

3. UK-3 151 152 99.34 

4. UK-4 151 152 99.34 

5. UK-5 118 152 77.63 

6. UK-6 149 152 98.03 

7. UK-7 141 152 92.76 

8. UK-8 147 152 96.71 

9. UK-9 151 152 99.34 

10. UK-10 126 152 82.89 

Rata-rata 91.51 

Kategori 

Bahan Ajar 

mudah 

dipahami 
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4.1.4.1 Analisis Hasil Belajar Ranah Kognitif 

4.1.4.1.1 Hasil Pre-test 

Hasil pre-test pada penelitian ini dianalisis menggunakan uji normalitas 

data. Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji chi kuadrat untuk kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen dapat ditujukkan pada lampiran 23 dan 24. Data 

yang telah diperoleh terdistribusi normal meskipun besarnya chi-kuadrat hitung 

berbeda-beda. Hasil analisis normalitas data dari kedua kelompok ditunjukkan pada 

Tabel 4.5. 

Tabel 4.5   Hasil Uji Normalitas Pre-test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas 
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
𝟐  

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐  Kriteria 

Kelas Kontrol 6.8030 11.0705 Normal 

Kelas Eksperimen 9.5742 11.0705 Normal 

 

Uji normalitas dari masing-masing kelas menunjukkan 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya seluruh data terdistribusi normal, 

dengan 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  = 11,0705 (α = 5% dan dk = 5). Diagram hasil pre-test siswa dari 

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum diberikan treatment dalam 

pembelajaran dapat ditujukkan pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5  Hasil Pre-test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

4.1.4.1.2 Hasil Post-test 

Hasil post-test pada penelitian ini hanya dianalisis menggunakan uji 

normalitas data. Hasil post-test yang diperoleh kelas eksperimen (VIII B) 

merupakan nilai yang diperoleh tiap siswa setelah diberikan treatment dalam proses 

pembelajaran berupa penggunaan bahan ajar IPA terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan.  

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji chi kuadrat untuk 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dapat ditujukkan pada lampiran 25 

dan 26. Data yang telah diperoleh terdistribusi normal meskipun besarnya chi 

kuadrat hitung berbeda-beda. Hasil analisis normalitas data dari kedua kelompok 

ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

 

 

Rata-rata 



72 
 

 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Post-test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas 
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
𝟐  

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐  Kriteria 

Kelas Kontrol 5.0259 11.0705 Normal 

Kelas Eksperimen 2.2648 11.0705 Normal 

 

Uji normalitas dari masing-masing kelas menunjukkan 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya seluruh data terdistribusi normal 

dengan  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 = 11,0705 (α = 5% dan dk = 5). Berikut disajikan diagram hasil post-

test siswa dari kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah diberikan treatment 

dalam pembelajaran menggunakan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains 

bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan dan bahan ajar IPA yang biasa 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6  Hasil Post-test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Rata-rata 
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4.1.4.1.3 Analisis Peningkatan Kemampuan Literasi Sains 

Peningkatan kemampuan literasi sains siswa pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Cimanggu dianalisis dengan 

menggunakan uji gain, uji normalitas, dan uji kesamaan dua rata-rata (uji t satu 

pihak). 

1. Uji Gain  

Peningkatan kemampuan literasi sains siswa pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Cimanggu dianalisis dengan 

menggunakan uji gain. Untuk hasil analisis uji gain secara lengkap mengenai kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 27 dan 28. Berikut 

merupakan nilai rata-rata pre-test dan post-test dari kelas kontrol dan kelas 

eksperimen ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Nilai Rata-Rata Pre-test dan Post-test  dari Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis uji gain, diperoleh g kelas kontrol sebesar 0,21 yang 

termasuk kategori rendah, sedangkan g untuk kelas eksperimen sebesar 0,67 yang 

termasuk kategori sedang. Artinya kemampuan literasi sains siswa kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 21% dan kelas eksperimen mengalami peningkatan 

sebesar 67%. 

 

Rata-Rata 
Kelas 

Kontrol Eksperimen 

Pre-test 24.75 15.11 

Post-test 41.17 72.00 
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2. Uji Normalitas 

Uji normalitas data pada hasil uji gain yang diperoleh tiap siswa dilakukan 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil uji normalitas data dengan 

menggunakan uji chi kuadrat untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat 

pada lampiran 31 dan 32. Data yang diperoleh terdistribusi normal meskipun 

besarnya chi kuadrat hitung berbeda-beda. Hasil analisis uji normalitas data dari 

kedua kelompok ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas pada Hasil Uji Gain Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 

Kelas 
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
𝟐  

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐  Kriteria 

Kelas Kontrol 3.7530 11.0705 Normal 

Kelas Eksperimen 9.5407 11.0705 Normal 

 

Uji normalitas dari masing-masing kelas menunjukkan 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya seluruh data terdistribusi normal, 

dengan  𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  = 11,0705 (α = 5% dan dk = 5). 

3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji t Satu Pihak) 

Uji kesamaan dua rata-rata pada tahap ini menggunakan uji t satu pihak yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah diajukan. Berdasarkan 

hipotesis yang telah diajukan, maka pengujian ini menggunakan uji t pihak kanan. 

Data yang digunakan untuk pengujian kesamaan dua rata-rata ini adalah data hasil 

uji gain yang diperoleh tiap siswa. Hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata secara 

singkat dari kelas kontrol dan kelas eksperimen ditunjukkan pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 

Sumber Variasi 
Kelas 

Kontrol Eksperimen 

Jumlah 774.00 2350.00 

N 36.00 35.00 

�̅� 21.50 67.14 

Varians (s2) 77.97 60.18 

Standar Deviasi (s) 8.83 7.76 

 

Berdasarkan analisis uji kesamaan dua rata-rata diperoleh 𝑡hitung sebesar 

23,1119 , sedangkan nilai 𝑡tabel 1,9949 dengan α = 0,05, dk = 35 + 36 - 2 = 69. Dari 

data tersebut, maka nilai 𝑡hitung > 𝑡tabel, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya adalah peningkatan kemampuan literasi sains siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan peningkatan kemampuan literasi sains siswa 

kelas kontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peran yang cukup baik terhadap 

penggunaan bahan ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi 

Konsep Energi dalam Kehidupan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains 

siswa. 
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Gambar 4.7  Hasil Peningkatan Aspek Literasi Sains Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8  Hasil Peningkatan tiap Aspek Literasi Sains Siswa pada Kelas 

Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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Keterangan : 

A : Sains sebagai Batang Tubuh Pengetahuan 

B : Sains sebagai Cara untuk Menyelidiki 

C : Sains sebagai Cara Berpikir 

D : Interaksi Sains, Teknologi, dan Masyarakat 

4.1.4.2 Analisis Hasil Belajar Ranah Afektif 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data pada hasil belajar ranah afektif yang diperoleh tiap siswa 

ini dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil analisis uji normalitas 

data dari kedua kelompok ditunjukkan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas pada Hasil Belajar Ranah Afektif Kelas 

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas 
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
𝟐  

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐  Kriteria 

Kelas Kontrol 8.3714 11.0705 Normal 

Kelas Eksperimen 2.3063 11.0705 Normal 

 

Uji normalitas dari masing-masing kelas menunjukkan 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya seluruh data terdistribusi normal, 

dengan  𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  = 11,0705 (α = 5% dan dk = 5). 

2. Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji t Dua Pihak) 

Uji kesamaan dua rata-rata pada tahap ini menggunakan uji t dua pihak sesuai 

dengan hipotesis yang telah diajukan. Data yang digunakan untuk pengujian 

kesamaan dua rata-rata ini adalah data hasil belajar ranah afektif yang diperoleh 

tiap siswa. Hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata secara singkat dari kelas kontrol 

dan kelas eksperimen ditunjukkan pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Ranah Afektif 

 

Sumber Variasi 
Kelas 

Kontrol Eksperimen 

Jumlah 2507.00 2666.00 

N 36.00 35.00 

�̅� 69.64 76.17 

Varians (s2) 215.04 143.85 

Standar Deviasi (s) 14.66 11.99 

 

Dari hasil analisis diperoleh 𝑡hitung  sebesar 2,0506 , sedangkan diketahui nilai 

𝑡(0,95)(69) = 1,9949 dengan α = 0,05 dan dk=69. Kesimpulannya adalah data tersebut 

menunjukkan nilai −𝑡tabel  < 𝑡hitung < 𝑡tabel, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima 

artinya terdapat perbedaan nilai afektif yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hal ini didasarkan pada perhitungan dan pembuktian hipotesis yang ada. 

4.1.4.3 Analisis Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data pada hasil belajar ranah psikomotorik yang diperoleh tiap 

siswa dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil analisis uji 

normalitas data dari kedua kelompok ditunjukkan pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas pada Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Kelas 

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Kelas 
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
𝟐  

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐  Kriteria 

Kelas Kontrol 7.7554 11.0705 Normal 

Kelas Eksperimen 9.5544 11.0705 Normal 
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Uji normalitas dari masing-masing kelas menunjukkan 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya seluruh data terdistribusi normal, 

dengan  𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  = 11,0705 (α = 5% dan dk = 5). 

2. Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji t Dua Pihak) 

Uji kesamaan dua rata-rata pada tahap ini menggunakan uji t dua pihak sesuai 

dengan hipotesis yang telah diajukan. Data yang digunakan untuk pengujian 

kesamaan dua rata-rata ini adalah data hasil belajar ranah psikomotorik yang 

diperoleh tiap siswa. Hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata secara singkat dari 

kelas kontrol dan kelas eksperimen ditunjukkan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Ranah Psikomotorik  

 

Sumber Variasi 
Kelas 

Kontrol Eksperimen 

Jumlah 2349.00 2599.00 

N 36.00 35.00 

�̅� 65.25 74.26 

Varians (s2) 147.68 138.14 

Standar Deviasi (s) 12.15 11.75 

 

Dari analisis yang telah dihitung diperoleh 𝑡hitung  sebesar 3,1743 , sedangkan 

diketahui nilai 𝑡(0,95)(69) = 1,9949 dengan α = 0,05 dan dk=69. Kesimpulannya 

adalah data tersebut menunjukkan nilai −𝑡tabel  < 𝑡hitung < 𝑡tabel, sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima artinya terdapat perbedaaan nilai psikomotorik yang 

diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini didasarkan pada perhitungan 

dan pembuktian hipotesis yang ada. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Karakteristik Bahan Ajar 

Produk yang dikembangkan oleh peneliti adalah bahan ajar IPA terpadu 

berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan. Bahan 

ajar ini memiliki fitur-fitur yang memberikan karakteristik yang menunjukkan 

bahan ajar tersebut berbasis literasi sains. Adapun fitur-fitur tersebut meliputi “Ayo 

Belajar!“, “Mencoba Yuk!”, “Ayo Berpikir Ilmiah!”,  dan “Sains dalam 

Kehidupan”. 

Fitur “Ayo Belajar!” merupakan salah satu fitur utama dalam bahan ajar 

yang berfokus pada aspek literasi sains yang pertama yaitu sains sebagai batang 

tubuh pengetahuan. Fitur ini menjelaskan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori 

pada bab Usaha dan Energi. Selain itu, fitur tersebut juga menyajikan informasi 

terkait fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi berupa 

gambar maupun percakapan antara dua orang atau lebih. Bagian tersebut tertuang 

dalam fitur “Tahukah kamu?” sedangkan latihan – latihan soal tertuang dalam fitur 

“Ayo Berlatih!”, namun masih dalam fitur utama “Ayo Belajar!”.  

Proporsi fitur “Ayo Belajar!” sebesar 40% dari keseluruhan jumlah fitur 

utama dalam bahan ajar yaitu 25 fitur. Jadi, terdapat 10 fitur “Ayo Belajar!” masing-

masing menjelaskan tentang pengertian energi, bentuk-bentuk energi, perubahan 

bentuk energi, hukum kekekalan energi, energi pada tubuh manusia, usaha, daya, 

hubungan antara usaha dan energi, pesawat sederhana, dan pesawat sederhana 

dalam sistem rangka. 
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Seperti halnya bahan ajar sains yang lain, bahan ajar ini pun menyajikan 

ilustrasi yang menarik. Pemilihan ilustrasi untuk fitur “Ayo Belajar!” 

menggambarkan dua orang anak sedang belajar yang diambil dari situs 

www.philipmartin.info. Dengan tujuan agar pembaca dapat memahami maksud dari 

fitur yang disajikan. Telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

bahwa ilustrasi adalah gambar untuk membantu memperjelas isi buku (karangan), 

tulisan. Kombinasi dari gambar dan teks “Ayo Belajar!” disajikan dengan warna 

yang mencolok, namun tetap nyaman dilihat. 

Fitur “Mencoba Yuk!” merupakan fitur utama yang berisi aspek literasi 

sains yang kedua yaitu sains sebagai cara untuk menyelidiki. Fitur ini menyajikan 

beberapa eksperimen yang mengharuskan siswa terlibat didalamnya. Dalam hal ini, 

siswa yang sudah dibagi kedalam beberapa kelompok melakukan percobaan sesuai 

dengan prosedur yang ada, mencatat data hasil pengamatan, melakukan analisis 

data, menjawab pertanyaan berdasarkan data yang telah diperoleh, dan menarik 

kesimpulan. 

Proporsi fitur “Mencoba Yuk!” pada bahan ajar ini sebesar 20% dari 

keseluruhan jumlah fitur utama yaitu 25 fitur. Jadi, terdapat 5 fitur “Mencoba Yuk!” 

masing-masing berisi eksperimen yang berkaitan dengan energi listrik dihasilkan 

oleh buah, bentuk-bentuk energi yang terdapat pada cincin berputar, perubahan 

energi pada rangkaian, hubungan antara usaha dan energi, dan keuntungan mekanis 

pada bidang miring. 

http://www.philipmartin./
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Pemilihan ilustrasi disesuaikan dengan teks “Mencoba Yuk!” yaitu 

digambarkan dengan seorang anak yang sedang mengamati seekor hewan. Ilustrasi 

tersebut diambil dari situs www.philipmartin.info. Sama halnya seperti warna yang 

digunakan dalam fitur “Ayo Belajar!”, dalam kombinasi gambar dan teks pada fitur 

ini pun menggunakan warna yang mencolok untuk menarik perhatian pembaca. 

Selanjutnya, fitur “Ayo Berpikir Ilmiah!” merupakan fitur utama yang berisi 

aspek literasi sains yang ketiga yaitu sains sebagai cara berpikir. Fitur ini berisi 

cerita seorang ilmuwan mengembangkan sebuah ide dan menggambarkan 

bagaimana ia melakukan eksperimen. Selain itu, disajikan pula karakter ilmuwan 

tersebut yang dapat ditiru oleh siswa. Sebagai contoh, James Prescott Joule disela-

sela kesibukannya selalu melakukan eksperimen hingga pada akhirnya ia 

menemukan konsep “Hukum Kekekalan Energi”. Dari pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa James Prescott Joule memiliki sifat yang gigih. 

Fitur “Ayo Berpikir Ilmiah!” pada bahan ajar ini memiliki proporsi sebesar 

20% dari keseluruhan jumlah fitur yaitu 25 fitur. Jadi, terdapat 5 fitur “Ayo Berpikir 

Ilmiah!” dalam bahan ajar yang berisi tentang proses penemuan konsep “Hukum 

Kekekalan Energi” oleh James Prescott Joule, proses penemuan baterai oleh 

Alessandro Volta, proses fotosintesis oleh beberapa ilmuwan, pemecahan masalah 

terkait dengan matahari sebagai sumber energi utama dan bidang miring. Pemilihan 

ilustrasi disesuaikan dengan teks “Ayo Berpikir Ilmiah!” yaitu digambarkan dengan 

dua anak yang sedang berpikir. Ilustrasi tersebut juga diambil dari situs 

www.philipmartin.info.  

http://www.philipmartin./
http://www.philipmartin./
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Aspek literasi sains yang keempat yaitu interaksi sains, teknologi, dan 

masyarakat tertuang dalam fitur “Sains dalam Kehidupan”. Fitur ini menjelaskan 

aplikasi yang berhubungan dengan bab Usaha dan Energi beserta manfaat dan 

dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan. Dari dampak tersebut dapat 

juga menimbulkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat.  Selain itu, disajikan pula karir atau pekerjaan yang berkaitan 

dengan aplikasinya. Fitur ini memberikan contoh aplikasi, seperti televisi, 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin. 

Dari masing-masing contoh aplikasi yang telah diuraikan, siswa diharapkan 

menjadi lebih luas pengetahuannya tidak hanya memahami secara teori. 

Fitur “Sains dalam Kehidupan” juga memiliki proporsi sebesar 20% dari 

keseluruhan jumlah fitur. Hal ini berarti terdapat 5 fitur “Sains dalam Kehidupan”. 

Kombinasi dalam fitur antara gambar dan teks dibuat semenarik mungkin. Gambar 

yang dipilih mencerminkan aktivitas seorang anak diluar rumah dengan paduan 

warna yang senada dengan warna tulisan.  

Secara keseluruhan, kandungan literasi sains dalam bahan ajar sudah 

memenuhi perbandingan 2 : 1 : 1 : 1, sehingga dapat dikatakan bahwa kandungan 

literasi sains dalam bahan ajar IPA terpadu berbasis literasi sains bertema aplikasi 

konsep energi dalam kehidupan sudah seimbang. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Wilkinson (1999), kategori literasi sains yang mendekati proporsi 

seimbang yaitu 42% untuk kategori sains sebagai batang tubuh pengetahuan, 19% 

untuk kategori sains sebagai cara untuk menyelidiki, 19% untuk kategori sains 
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sebagai cara berpikir, dan 20% untuk kategori interaksi sains, teknologi, dan 

masyarakat yang memenuhi perbandingan 2 : 1 : 1 : 1. 

4.2.2 Kelayakan Bahan Ajar 

Penilaian kelayakan bahan ajar IPA terpadu berbasis Literasi Sains bertema 

Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan menggunakan angket yang terdiri dari 5 

aspek kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, 

kelayakan grafis, dan kelayakan muatan literasi sains. Angket yang disusun 

berpedoman pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan aspek literasi 

sains. Penilaian dilakukan oleh 3 validator meliputi 2 dosen dan 1 guru IPA SMP 

Negeri 1 Cimanggu.  

Penilaian pada aspek kelayakan isi terdiri atas (1) cakupan materi, (2) 

akurasi materi, (3) kemutakhiran dan kontekstual, (4) ketaatan pada hukum dan 

perundang-undangan, dan (5) keterampilan. Rata-rata persentase yang diperoleh 

dari ketiga validator sebesar 93,23%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

termasuk kategori sangat valid.  

Pada aspek kelayakan penyajian, bahan ajar dinilai berdasarkan (1) teknik 

penyajian, (2) pendukung penyajian materi, (3) penyajian pembelajaran, dan (4) 

kelengkapan penyajian. Hasil penilaiannya menunjukkan bahwa bahan ajar dari 

segi kelayakan penyajian sangat valid dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 

88,33%. 

Selanjutnya, penilaian juga dilakukan dari aspek kelayakan bahasa yang 

berdasarkan pada (1) kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik, (2) 
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komunikatif, (3) dialogis dan interaktif, (4) lugas, (5) koherensi dan ketertautan alur 

pikir, (6) kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, dan (7) penggunaan istilah 

dan simbol. Perolehan kriteria sama dengan penilaian aspek kelayakan isi dan 

penyajian yaitu menunjukkan bahan ajar sangat valid dengan rata-rata persentase 

yang diperoleh sebesar 94,87%. 

Selain ketiga aspek penilaian yang telah diuraikan, terdapat pula penilaian 

dari aspek kelayakan grafis. Hal – hal yang dinilai berkaitan dengan (1) ukuran 

buku, (2) desain kover buku, (3) ilustrasi kover buku, (4) tata letak isi buku, (5) 

tipografi isi buku, dan (6) ilustrasi buku. Sama halnya dengan penilaian pada ketiga 

aspek yang telah dilakukan, bahan ajar yang dikembangkan dari aspek kelayakan 

grafis termasuk dalam kategori sangat valid dengan perolehan persentase sebesar 

93,94%.   

Penilaian juga dilakukan pada aspek kelayakan muatan literasi sains. Aspek 

kelayakan tersebut terdiri atas (1) sains sebagai batang tubuh pengetahuan, (2) sains 

sebagai cara untuk menyelidiki, (3) sains sebagai cara berpikir, dan (4) interaksi 

antara sains, teknologi, dan masyarakat. Rata-rata persentase kelayakan yang 

diperoleh sebesar 88,27% dan termasuk ke dalam kategori sangat valid. Oleh karena 

itu, secara keseluruhan penilaian yang dilakukan terhadap kelima aspek kelayakan 

termasuk kategori sangat valid dengan rata-rata presentase sebesar 91,73%. 

Masing-masing aspek literasi sains juga diuji kelayakannya. Untuk aspek 

literasi sains A, yaitu sains sebagai batang tubuh pengetahuan memperoleh rata-rata 

persentase kelayakan sebesar 91,67% yang termasuk dalam kategori sangat valid. 
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Begitu pula dengan aspek literasi sains C, yaitu sains sebagai cara berpikir dengan 

perolehan rata-rata persentase kelayakan sebesar 90,74%. Lain halnya dengan 

aspek literasi sains B dan D yaitu sains sebagai cara untuk menyelidiki dan interaksi 

sains, teknologi, dan masyarakat yang memperoleh rata-rata persentase kelayakan 

sebesar 83,33%. Persentase tersebut termasuk dalam kategori cukup valid. 

Berdasarkan penilaian kelayakan bahan ajar tiap aspek literasi sains, 

perolehan rata-rata persentase aspek sains sebagai cara untuk menyelidiki dan 

interaksi sains, teknologi, dan masyarakat berada pada urutan yang paling rendah. 

Hal ini disebabkan karena tidak terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

melalui penggunaan grafik-grafik pada bahan ajar yang menunjukkan aspek sains 

sebagai cara untuk menyelidiki. Selain itu, karir atau pekerjaan tidak seluruhnya 

dicantumkan pada setiap materi yang menunjukkan aspek interaksi sains, teknologi, 

dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak terdapatnya hal-hal tersebut berpengaruh 

pula terhadap hasil penilaian kelayakan bahan ajar aspek literasi sains. 

Meskipun secara keseluruhan menunjukkan penilaian yang baik tentang 

bahan ajar yang dikembangkan, tetapi masukan-masukan atau saran-saran dari 

validator tetap diperhatikan dan selanjutnya dilakukan revisi oleh peneliti demi 

meningkatkan kualitas bahan ajar. Berikut merupakan revisi-revisi yang dilakukan 

oleh peneliti sesuai dengan masukan-masukan dari validator, antara lain: 

menambahkan kunci jawaban pada bagian akhir setelah lembar evaluasi, sebagian 

gambar-gambar yang terdapat dalam bahan ajar berasal dari dokumentasi penulis, 

mencantumkan referensi dalam daftar pustaka yang dominan dikutip dalam bahan 

ajar, mengganti contoh berupa gambar dalam bahan ajar dengan gambar yang tepat 
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agar sesuai narasi, memperbaiki penulisan yang salah ketik, menyederhanakan 

kalimat yang digunakan untuk menjelaskan materi sains dalam kehidupan tentang 

televisi agar sesuai dengan tingkat berpikir siswa SMP, dan menambahkan 

glosarium pada bagian akhir bahan ajar. 

 

4.2.3 Keterbacaan Bahan Ajar 

Bahan ajar sangat penting bagi siswa, maka sudah selayaknya dilakukan 

evaluasi terutama dari segi tingkat pemahamannya (Widodo, 1995). Oleh karena 

itu, setelah dilakukan uji kelayakan dan dengan kategori sangat valid, selanjutnya 

dilakukan uji keterbacaan bahan ajar menggunakan tes rumpang. Menurut Widodo 

(1995), tes rumpang merupakan tes untuk mengukur keterbacaan teks atau buku 

teks dari bahan tertulis yang sesuai dengan aslinya yang beberapa katanya 

dihilangkan dan pembaca diharuskan mengisi kata yang dihilangkan tersebut. Hasil 

analisis data penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

termasuk bahan ajar yang mudah dipahami dengan perolehan rata-rata persentase 

keterbacaan sebesar  91,51%.  

Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang memperhatikan tingkat 

pemahaman pembaca dan usia agar pembaca dapat memahami isi dari materi yang 

disampaikan. Seperti yang dikemukakan oleh Ayodele & Olagoke (2012) bahwa 

bahan-bahan teks yang akan disampaikan kepada siswa harus disesuaikan dengan 

tingkat pemahaman pembaca dan usia mereka untuk memudahkan pemahaman. 

Oleh karena itu, bahan ajar yang ditujukan untuk siswa SMP harus memenuhi 

tingkat pemahaman pembaca level siswa SMP. Hal ini juga berpengaruh terhadap 



88 
 

 

 

minat siswa untuk membaca bahan ajar sains. Berdasarkan komentar dari subjek uji 

coba pada uji keterbacaan, bahan ajar yang dikembangkan cukup menarik dan 

bahasa yang digunakan dapat dipahami dengan baik. 

 

4.2.4 Peningkatan Kemampuan Literasi Sains 

Dalam penelitian ini, peningkatan kemampuan literasi sains siswa dilakukan 

dengan membandingkan peningkatan hasil belajar ranah kognitif, hasil belajar 

ranah afektif, dan hasil belajar ranah psikomotorik antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Kelas kontrol merupakan kelas yang menggunakan bahan ajar IPA 

untuk siswa kelas VIII terbitan dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional yang ditulis oleh Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, sedangkan kelas 

eksperimen merupakan kelas yang menggunakan bahan ajar IPA Terpadu berbasis 

Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan.  

Data peningkatan hasil belajar ranah kognitif diambil dari nilai pre-test dan 

nilai post-test yang kemudian dihitung peningkatannya baik itu kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen. Dalam proses pembelajaran, peneliti memilih strategi 

pembelajaran yaitu membaca, sedangkan metode pembelajaran berupa ceramah, 

demonstrasi, diskusi, dan eksperimen.  Strategi dan metode pembelajaran yang 

digunakan saat proses pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

adalah sama, yang membedakan hanya jenis bahan ajar IPA yang digunakan.  

Strategi dan metode pembelajaran tersebut dipilih karena sesuai dengan 

materi yang disampaikan yaitu bab Usaha dan Energi. Menurut Prasetyo (2011), 

guru sains dituntut untuk mampu mendesain pembelajaran yang baik, yang 
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ditunjang dengan pemilihan metode yang tepat sesuai dengan karakter materi. 

Strategi membaca bertujuan agar siswa lebih mengenal bahan ajar IPA terpadu 

berbasis litersi sains bertema aplikasi konsep energi dalam kehidupan dan 

memahami isi dari materi yang disajikan. Setelah itu, siswa secara sukarela ataupun 

atas dasar perintah dari guru menceritakan kembali bagian materi yang dibaca 

dengan menggunakan kalimat sendiri. Untuk memperjelas isi pelajaran, maka 

digunakan metode ceramah.  

Metode ceramah dipandang sebagai metode yang kuno, namun jika 

digunakan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang benar, maka metode 

tersebut memberikan banyak manfaat (Yulianti & Wiyanto, 2009: 13). Metode ini 

sering dijadikan sebagai metode utama yang digunakan dalam pembelajaran 

sekalipun dengan frekuensi yang kecil. Akan tetapi, untuk mengurangi kejenuhan 

siswa dalam menerima pelajaran, maka seringkali metode ceramah dipadukan 

dengan metode yang lain. Oleh karena itu, agar proses pembelajaran lebih menarik 

dan siswa lebih mudah memahami konsep, maka divariasikan pula suatu metode 

demonstrasi. Dalam metode ini, guru ataupun siswa memberikan peragaan 

sederhana mengenai suatu materi disertai dengan penjelasan dan tanya jawab. 

Selain metode-metode yang telah diuraikan, pembelajaran dilaksanakan 

juga dengan metode diskusi agar siswa lebih aktif pada saat pembelajaran. Rianto 

(2006: 60) menjelaskan bahwa siswa termotivasi untuk belajar secara aktif dan 

saling mengembangkan pendapatnya sendiri dalam memecahkan suatu topik 

permasalahan melalui diskusi. Metode eksperimen pun digunakan dalam proses 

pembelajaran. Metode eksperimen dikenal juga dengan nama metode percobaan.  
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Percobaan yang dilakukan adalah percobaan untuk menentukan keuntungan 

mekanis pada bidang miring yang termasuk dalam sub bab Pesawat Sederhana. 

Kegiatan eksperimen melibatkan siswa secara berkelompok untuk mengikuti proses 

sesuai dengan prosedur yang ada, mencatat data hasil pengamatan, melakukan 

analisa data, menjawab pertanyaan melalui penggunaan tabel, dan menarik 

kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan.  

Berdasarkan analisis data hasil belajar ranah kognitif, menunjukkan bahwa 

kelas kontrol memiliki gain sebesar 0,21 yang termasuk kategori rendah dan kelas 

eksperimen memiliki gain sebesar 0,67 yang termasuk kategori sedang. Meskipun 

kelas eksperimen tidak termasuk kategori tinggi, namun peningkatannya masih 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini disebabkan karena dalam 

proses pembelajaran, bahan ajar yang digunakan oleh kelas eksperimen adalah 

bahan ajar IPA terpadu berbasis literasi sains. Lain halnya dengan kelas kontrol 

yang menggunakan bahan ajar IPA yang biasa digunakan. 

Penggunaan bahan ajar tersebut berpengaruh terhadap pengetahuan yang 

diperoleh siswa, sehingga siswa yang memiliki pengetahuan yang luas dapat 

mengerjakan soal dengan baik. Sebagai contoh, bahan ajar IPA terpadu berbasis 

literasi sains menyajikan suatu percobaan yang tidak biasa ditemukan dalam bahan 

ajar IPA yang biasa digunakan. Percobaan tersebut terkait dengan buah-buahan 

yang dapat dijadikan sebagai sumber listrik. Hal ini membuat daya tarik tersendiri 

bagi siswa untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, 

sebagian besar siswa pada kelas eksperimen mampu menjawab soal yang berkaitan 
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dengan percobaan tersebut dengan baik, sedangkan pada kelas kontrol tidak 

demikian. 

Dalam hal ini, peningkatan hasil belajar ranah kognitif pada kelas 

eksperimen hanya memenuhi kategori sedang karena waktu setelah tes 

dilaksanakan, bertepatan dengan jadwal kebersihan di masing-masing kelas sebagai 

salah satu upaya persiapan Ujian Nasional. Oleh karena itu, kelas lain yang pada 

saat itu tidak mendapatkan pelajaran membuat kegaduhan yang cukup mengganggu 

konsentrasi siswa-siswa pada kelas eksperimen. Jadi, hasil yang diperoleh belum 

maksimal.  

Untuk data hasil belajar ranah afektif kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diambil pada saat proses pembelajaran. Aspek yang diamati berkaitan dengan rasa 

ingin tahu dan kerjasama. Indikator dalam aspek rasa ingin tahu yaitu mengajukan 

pertanyaan dan menyampaikan pendapat, sedangkan indikator dalam aspek 

kerjasama adalah bekerjasama dalam kelompok. Pada ranah afektif diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai afektif pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Perbedaan yang cukup terlihat pada penilaian ranah afektif ini adalah 

kekompakkan siswa saat bekerjasama dengan kelompok pada proses pembelajaran 

baik pada saat diskusi kelompok maupun praktikum.  

Selanjutnya, data hasil belajar ranah psikomotorik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diambil pada saat percobaan. Aspek yang diamati yaitu berkaitan 

dengan penggunaan alat dan bahan serta pengolahan data. Adapun indikator yang 

digunakan dalam aspek penggunaan alat dan bahan yaitu menyiapkan alat dan 
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bahan serta merangkai alat, sedangkan indikator yang digunakan dalam aspek 

pengolahan data yaitu mengolah data hasil pengamatan. Berdasarkan analisis data 

penelitian, diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai psikomotorik yang diperoleh 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini disebabkan oleh siswa-siswa pada kelas 

eksperimen cukup mandiri dibandingkan kelas kontrol. Sebagai contoh dalam 

menyiapkan alat dan bahan, terdapat siswa-siswa yang menyiapkan alat dan bahan 

tanpa bantuan guru, sedangkan pada kelas kontrol tidak terdapat siswa yang 

menyiapkan alat dan bahan tanpa bantuan guru. Berdasarkan ketiga hasil belajar 

yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa bahan ajar IPA terpadu berbasis 

literasi sains dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Karakteristik dari bahan ajar IPA terpadu berbasis literasi sains bertema 

aplikasi konsep energi dalam kehidupan yaitu memiliki 4 aspek literasi sains 

dengan proporsi 2 : 1 : 1 : 1. Masing-masing aspek literasi sains tersebut 

adalah aspek sains sebagai batang tubuh pengetahuan yang tertuang dalam 

fitur utama “Ayo Belajar!”, aspek sains sebagai cara untuk menyelidiki yang 

tertuang dalam fitur utama “Mencoba Yuk!”, aspek sains sebagai cara 

berpikir yang tertuang dalam fitur utama “Ayo Berpikir Ilmiah!”, dan aspek 

interaksi sains, teknologi, dan masyarakat yang tertuang dalam fitur utama 

“Sains dalam Kehidupan”.  

2. Bahan ajar yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat valid 

dengan perolehan rata-rata persentase kelayakan sebesar 91,73%. Hasil 

kelayakan tiap aspek literasi sains pun cukup tinggi yang menunjukkan 

bahwa aspek literasi sains telah dimuat dalam bahan ajar tersebut. 

3. Keterbacaan bahan ajar yang dikembangkan tergolong bahan ajar yang 

mudah dipahami dengan rata-rata persentase keterbacaan sebesar 91,51%. 
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4. Hasil belajar ranah kognitif pada kelas eksperimen memperoleh 

peningkatan sebesar 0,67 yang termasuk dalam kategori sedang, sedangkan 

kelas kontrol memperoleh peningkatan sebesar 0,21 yang termasuk dalam 

kategori rendah. Hasil belajar ranah psikomotorik dan hasil belajar ranah 

afektif kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol, sehingga bahan ajar yang dikembangkan efektif 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. 

 

5.2 SARAN 

Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah : 

1. Guru IPA perlu memberikan perhatian khusus pada kemampuan berpikir 

siswa melalui pembiasaan untuk menyampaikan setiap bagian materi yang 

terdapat dalam bahan ajar IPA berbasis literasi sains pada saat 

pembelajaran. 

2. Perlu mempertimbangkan pemilihan waktu penelitian secermat mungkin 

apabila penelitian dilaksanakan pada semester genap menjelang Ujian 

Nasional (UN), misalnya pada awal tahun ajaran baru.
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN 

BAHAN AJAR IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS UNTUK 

KELAS VIII 

No. Aspek Indikator Nomor Butir 

1. Kelayakan Isi Cakupan materi 1a(1) – 1a(3) 

Akurasi materi 1b(1) – 1b(3) 

Kemutakhiran dan kontekstual 1c(1) – 1c(4) 

Ketaatan pada hukum dan perundang - 

undangan 

1d(1) – 1d(3) 

Keterampilan  1e(1) – 1e(4) 

2. Kelayakan 

Penyajian 

Teknik penyajian 2a(1) – 2a(4) 

Pendukung penyajian 2b(1) – 2b(8) 

Penyajian pembelajaran 2c(1) – 2c(5) 

Kelengkapan penyajian 2d(1) – 2d(3) 

3. Penilaian 

Bahasa 

Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 

3a(1) – 3a(2) 

Komunikatif 3b(1) 

Dialogis dan interaktif 3c(1) – 3c(2) 

Lugas 3d(1) – 3d(2) 

Keruntutan dan keterpaduan alur pikir 3e(1) – 3e(2) 

Kesesuaian dengan KBBI 3f(1) – 3f(2) 

Penggunaan istilah, simbol, ikon 3g(1) – 3g(2) 

4. Kelayakan 

Grafis 

Ukuran buku 4a(1) 

Tipografi kover buku 4b(1) 

Ilustrasi buku 4c(1) 

Tata letak isi buku 4d(1) – 4d(5) 

Tipografi isi buku 4e(1) – 4e(3) 

Ilustrasi buku 4f(1) – 4f(2) 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR EVALUASI KELAYAKAN 

BAHAN AJAR IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS UNTUK 

KELAS VIII 

 

Judul Skripsi : Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Berbasis Literasi 

Sains Bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

Materi Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Usaha dan Energi 

 

Bapak/Ibu yang terhormat, 

Saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. Angket ini 

diajukan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang kelayakan atau kevalidan 

bahan ajar IPA terpadu berbasis literasi sains. Aspek penilaian bahan ajar ini terdiri 

atas aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, penilaian bahasa, dan kegrafikan 

oleh BSNP serta dari aspek bahan ajar berbasis literasi sains. Penilaian, saran, dan 

koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas bahan ajar ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu 

untuk mengisi angket ini, saya mengucapkan terima kasih. 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah tanda check (√) pada kolom yang Bapak/Ibu anggap sesuai dengan 

aspek penilaian yang ada. 

2. Kriteria penilaian   

    Terlampir dalam rubrik penilaian. 
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B. Aspek Penilaian 

1. Aspek Kelayakan Isi 

Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

4 3 2 1 

a. Cakupan materi 1) Kelengkapan materi     

2) Keluasan materi     

3) Kedalaman materi     

b. Akurasi materi 1) Akurasi fakta     

2) Akurasi 

konsep/prinsip/hukum/teori 

    

3) Akurasi prosedur     

c. Kemutakhiran 

dan kontekstual 

1) Kesesuaian dengan perkembangan 

ilmu  

    

2) Keterkinian/ketermasaan fitur     

3) Real life     

4) Kekayaan potensi Indonesia     

d. Ketaatan pada 

hukum dan 

perundang– 

undangan 

1) Orisinalitas tulisan     

2) Bebas SARA/Pornografi/Bias     

e. Keterampilan  1) Cakupan kegiatan     

2) Akurasi percobaan     

3) Karakteristik kegiatan     

4) Aplikasi keterampilan/  

kewirausahaan 

    

 

2. Aspek Teknik Penyajian 

Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

4 3 2 1 

a. Teknik 

Penyajian 

1) Konsistensi sistematika sajian 

dalam bab 

    

2) Kelogisan penyajian     

3) Keruntutan penyajian     

4) Koherensi     

1) Kesesuaian dan ketepatan 

ilustrasi dengan materi 
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b. Pendukung 

Penyajian 

Materi 

2) Advance organizer (pembangkit 

motivasi belajar) pada awal bab 

    

3) Peta konsep pada setiap awal bab 

dan rangkuman pada setiap akhir 

bab 

    

4) Contoh-contoh soal latihan 

dalam setiap bab 

    

5) Soal latihan pada setiap akhir bab     

6) Rujukan/sumber acuan termasa 

untuk teks, tabel, gambar, dan 

lampiran 

    

7) Kunci jawaban soal latihan pada 

akhir buku 

    

8) Ketepatan penomoran dan 

penamaan tabel/gambar dan 

lampiran 

    

c. Penyajian 

Pembelajaran 

1) Keterlibatan aktif peserta didik     

2) Berpusat pada peserta didik     

3) Komunikasi interaktif     

4) Pendekatan ilmiah     

5) Variasi dalam penyajian     

d. Kelengkapan 

Penyajian 

1) Bagian pendahuluan     

2) Bagian isi     

3) Bagian penutup     

 

3. Aspek Penilaian Bahasa 

Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

4 3 2 1 

a. Sesuai dengan 

Perkembangan 

Peserta Didik 

1) Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan berpikir peserta 

didik 

    

2) Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional 

peserta didik 

    

b. Komunikatif 1) Keterpahaman peserta didik 

terhadap pesan 

    

c. Dialogis dan 

Interaktif 

1) Kemampuan memotivasi peserta 

didik 
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2) Dorongan berpikir kritis pada 

peserta didik 

    

d. Lugas 1) Ketepatan struktur kalimat     

2) Kebakuan istilah     

e. Koherensi dan 

Ketertautan 

Alur Pikir 

1) Ketertautan antara bab/sub 

bab/alinea 

    

2) Keutuhan makna dalam bab/sub 

bab/alinea 

    

f. Kesesuaian 

dengan Kaidah 

Bahasa 

Indonesia yang 

Benar 

1) Ketepatan tata bahasa     

2) Ketepatan ejaan 

    

g. Penggunaan 

Istilah dan 

Simbol / 

Lambang 

1) Konsistensi penggunaan istilah     

2) Konsistensi penggunaan 

simbol/lambang 

    

 

4. Aspek Kegrafisan 

Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

4 3 2 1 

Ukuran   

a. Ukuran buku 1) Kesesuaian ukuran buku dengan 

standar ISO: A4 (210 x 297 mm) 

atau B5 (176 x 250 mm) 

    

Desain Kover 

Buku 

 

b. Tipografi kover 

buku 

1) Huruf yang digunakan menarik 

dan mudah dibaca 

    

c. Ilustrasi kover 

buku 
1)  Mencerminkan isi buku 

    

Desain Isi Buku  

d. Tata letak isi 

buku 
1) Tata letak konsisten     

2) Unsur tata letak harmonis     
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3) Penempatan dan penampilan 

unsur tata letak (judul, sub bab, 

ilustrasi, ruang putih) 

    

4) Tata letak hiasan/ilustrasi 

mempercepat pemahaman 

    

e. Tipografi isi 

buku  
1) Tipografi sederhana     

2) Tipografi mudah dibaca     

f. Ilustrasi isi 

buku 

1) Ilustrasi memperjelas dan 

mempermudah pemahaman 

    

2) Ilustrasi isi menimbulkan daya 

tarik 

    

 

C. Komentar dan Saran 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

D. Simpulan 

Bahan Ajar IPA Terpadu Berbasis Literasi Sains Bertema Aplikasi Konsep 

Energi dalam Kehidupan untuk Kelas VIII ini dinyatakan *) : 

1. Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi 

2. Layak digunakan di lapangan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan di lapangan 

*) Lingkari salah satu 

     ............................... , ………………..2015 

       Ahli Materi, 

 

 

 

     …………………………………………… 

     NIP. 
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LAMPIRAN 3 

KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK LITERASI SAINS 

BAHAN AJAR IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS UNTUK 

KELAS VIII 

 

No. Aspek Indikator Nomor Butir 

1. Literasi Sains a. Sains sebagai batang tubuh   

pengetahuan (a body of knowledge) 
a1 – a8 

  b. Sains sebagai cara untuk 

menyelidiki (way of investigating) 
b1 – b6 

  c. Sains sebagai cara berfikir (way of 

thinking) 
c1 – c9 

 
 

d. Interaksi antara sains, teknologi 

dan masyarakat (Interaction of 

science, technology, and society) 

d1 – d4 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR EVALUASI ASPEK LITERASI SAINS 

BAHAN AJAR IPA TERPADU BERBASIS LITERASI SAINS UNTUK 

KELAS VIII 

 

Judul Skripsi : Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Berbasis Literasi 

Sains Bertema Aplikasi Konsep Energi dalam Kehidupan 

Materi Pelajaran : IPA  

Materi Pokok  : Usaha dan Energi 

Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

4 3 2 1 

a. Sains sebagai 

batang tubuh 

pengetahuan (a 

body of 

knowledge) 

  

1) Menyajikan fakta-fakta     

2) Menyajikan konsep-konsep     

3) Menyajikan prinsip-prinsip      

4) Menyajikan hukum-hukum     

5) Menyajikan hipotesis-hipotesis     

6) Menyajikan teori-teori      

7) Menyajikan model-model     

8) Mengajukan pertanyaaan 

kepada siswa untuk mengingat 

pengetahuan atau informasi 

    

b. Sains sebagai 

cara untuk 

menyelidiki 

(way of 

investigating) 

1) Mengharuskan siswa untuk 

menjawab pertanyaan melalui 

penggunaan materi 

    

2) Mengharuskan siswa untuk 

menjawab pertanyaan melalui 

penggunaan grafik-grafik 
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 3) Mengharuskan siswa untuk 

menjawab pertanyaan melalui 

penggunaan  tabel-tabel 

    

4) Mengharuskan siswa untuk 

membuat kalkulasi 

    

5) Mengharuskan siswa untuk 

menerangkan jawaban 

    

6) Melibatkan siswa dalam 

eksperimen atau aktivitas 

berpikir 

    

c. Sains sebagai 

cara berpikir 

(way of 

thinking) 

1) Menggambarkan bagaimana 

seorang ilmuwan melakukan 

eksperimen 

    

2) Menunjukkan perkembangan 

historis dari sebuah ide 

    

3) Menekankan sifat empiris dan 

objektivitas ilmu sains 

    

4) Mengilustrasikan penggunaan 

asumsi-asumsi 

    

5) Menunjukkan bagaimana ilmu 

sains berjalan dengan 

pertimbangan induktif  

    

6) Menunjukkan bagaimana ilmu 

sains berjalan dengan 

pertimbangan deduktif 

    

7) Memberikan hubungan sebab 

dan akibat 

    

8) Mendiskusikan fakta dan bukti     

9) Menyajikan metode ilmiah dan 

pemecahan masalah 

    

d. Interaksi antara 

sains, teknologi 

dan masyarakat 

(Interaction of 

science, 

technology, and 

society) 

1) Menggambarkan kegunaan 

ilmu sains dan teknologi bagi 

masyarakat 

    

2) Menunjukkan efek negatif dari 

ilmu sains dan teknologi bagi 

masyarakat 

    

3) Mendiskusikan masalah-

masalah sosial yang berkaitan 
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dengan ilmu sains atau 

teknologi 

4) Menyebutkan karir-karir dan 

pekerjaan-pekerjaan di bidang 

ilmu dan teknologi 
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF 

 

Materi : .........................................  

Hari/Tanggal : .........................................  

Petunjuk : 

Isilah lembar penilaian ini dengan tanda centang (√) berdasarkan data yang dikumpulkan dalam setiap mengamati kegiatan 

belajar siswa berdasarkan rubrik penilaian. 

No. 
Kode 

Siswa 

Indikator 

Skor 

Total 
Nilai 

Mengajukan 

Pertanyaan 

Menyampaikan 

Pendapat 

Bekerjasama 

dalam Kelompok 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

6.                              

7.                              

8.                              

9.                              

L
A

M
P

IR
A

N
 5

  

 

1
0
9
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10.                              

11.                              

12.                              

13.                              

14.                              

15.                              

16.                              

17.                              

18.                              

19.                              

20.                              

21.                              

22.                              

23.                              

24.                              

25.                              

26.                              

27.                              

28.                              

29.                              

30.                              

31.                              

32.                              

33.                              

 
1
1
0
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34.                              

35.                              

36.                              

Jumlah   

Rata-rata   

 

Skor  total = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

 

            Cimanggu,         

             Observer, 

 

 

            ………………………..

 

1
1
1
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LAMPIRAN 6 

RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF 

 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Indikator Skor Kriteria Penilaian 

1. Rasa Ingin 

Tahu 

Mengajukan 

Pertanyaan 
4 

Mengajukan pertanyaan dengan 

kemauan sendiri dan sesuai 

dengan materi yang 

disampaikan. 

3 

Mengajukan pertanyaan dengan 

perintah dari guru dan sesuai 

dengan materi yang 

disampaikan. 

2 

Mengajukan pertanyaan dengan 

kemauan sendiri, namun tidak 

sesuai dengan materi yang 

disampaikan.    

1 Tidak mengajukan pertanyaan. 

Menyampaikan 

Pendapat 4 

Menyampaikan pendapat 

dengan tepat dan kemauan 

sendiri. 

3 

Menyampaikan pendapat 

dengan tepat dan diminta oleh 

guru. 

2 

Menyampaikan pendapat 

dengan tidak tepat dan diminta 

oleh guru. 

1 Tidak menyampaikan pendapat. 

2. Kerjasama Bekerjasama 

dalam 

Kelompok 

4 
Bekerjasama dengan semua 

anggota kelompoknya. 

3 
Bekerjasama dengan 2-3 orang 

dalam kelompoknya. 

2 
Hanya bekerjasama dengan satu 

anggota kelompoknya. 

1 
Individu/tidak bekerjasama 

dengan anggota kelompoknya. 
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

 

Materi :  ........................................  

Hari/Tanggal :  ........................................  

Petunjuk : 

Isilah lembar penilaian ini dengan tanda centang (√) berdasarkan data yang dikumpulkan dalam setiap mengamati kegiatan 

belajar siswa berdasarkan rubrik penilaian.  

No. 
Kode 

Siswa 

Indikator 

Skor 

Total 
Nilai 

Menyiapkan Alat 

dan Bahan 
Merangkai Alat Mengolah Data 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

6.                              

7.                              

8.                              

9.                              

L
A

M
P

IR
A

N
 7

  

1
1
3
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10.                              

11.                              

12.                              

13.                              

14.                              

15.                              

16.                              

17.                              

18.                              

19.                              

20.                              

21.                              

22.                              

23.                              

24.                              

25.                              

26.                              

27.                              

28.                              

29.                              

30.                              

31.                              

32.                              

33.                              

 

1
1
4
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34.                              

35.                              

36.                              

Jumlah   

Rata-rata   

 

  

Skor  total = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

         

            Cimanggu,       

Observer,  

 

 

…………………………. 

 

1
1
5
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LAMPIRAN 8 

RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTORIK 

 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Indikator Skor Kriteria Penilaian 

1. 

 

Penggunaan 

Alat dan 

Bahan 

Menyiapkan 

Alat dan 

Bahan 

4 
Menyiapkan alat dan bahan dengan 

lengkap tanpa bantuan guru. 

3 
Menyiapkan alat dan bahan secara 

lengkap dengan bantuan guru. 

2 
Menyiapkan alat dan bahan sampai 

dengan 50% tanpa bantuan guru. 

1 Tidak menyiapkan alat dan bahan. 

Merangkai 

Alat 4 

Merangkai alat dengan benar dan 

sesuai petunjuk LKS tanpa bantuan 

guru. 

3 

Merangkai alat dengan benar dan 

sesuai petunjuk LKS dengan 

bantuan guru. 

2 
Merangkai alat sampai dengan 50% 

benar tanpa bantuan guru. 

1 Tidak merangkai alat 

2. Pengolahan 

Data 

Mengolah 

Data Hasil 

Pengamatan 

4 
Mengolah data hasil pengamatan 

dengan tepat tanpa bantuan guru. 

3 
Mengolah data hasil pengamatan 

secara tepat  dengan bantuan guru. 

2 
Mengolah data hasil pengamatan 

tidak tepat tanpa bantuan guru. 

1 
Tidak mengolah data hasil 

pengamatan. 
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LAMPIRAN 9  

LEMBAR SOAL TES RUMPANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Kelas : 

Sekolah : 
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Ayo Belajar ! 
 

 Setiap saat manusia memerlukan energi untuk 

menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Menulis, berpikir, 

bekerja, memasak, bermain, berolahraga, ataupun 

belajar semua itu membutuhkan energi yang cukup besar. 

Oleh karena itu, disarankan sebelum berangkat sekolah 

atau menjalankan aktivitas lainnya kamu makan terlebih 

dahulu karena dari situlah energi dihasilkan. 
Sumber: Doc. Penulis 

(a) 

Sumber : Doc. Penulis Sumber: Doc. Penulis 

Gambar 2.2 (a) Menulis, (b) bermain, (c) belajar, dan (d) berolahraga 

merupakan beberapa contoh aktivitas yang membutuhkan energi. 

(d) (b) (c) 

Sumber : Doc. Penulis 

 Lalu, apa yang terjadi jika kamu tidak (1) ………… terlebih dahulu sebelum 

menjalankan aktivitas? Maka, badanmu akan terasa (2) ………… karena tidak ada 

energi dalam tubuh yang dihasilkan sehingga, (3) ………… untuk melakukan aktivitas 

kurang optimal. 

Nah, sekarang ada pertanyaan… 

“ Apakah Energi itu ? “ 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan (4)…………     . 

Satuan energi adalah joule (J). 
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Ayo Berpikir Ilmiah ! 
 

  

  

  

  

James Prescott Joule adalah seorang fisikawan berkebangsaan 

(5) …………. Ayahnya seorang pembuat bir. Pada usia 20-an, (6) ………… mulai 

membantu ayahnya mengelola pabrik bir itu. Di sela-sela (7) …………. Joule 

selalu bereksperimen. Di antara eksperimennya adalah (8) …………                       

jumlah panas yang dihasilkan oleh motor (9) ………… dan mengukur dengan 

teliti suhu air di (10)a…………  dan di bawah jeram. 

Gambar 2.3 James Prescott Joule  

Sumber : www.famousscientist.org 

  Joule mengukur jumlah (11) …………  yang diproduksi oleh 

setiap proses yang dapat (12) …………. Dia memompa air 

melalui lubang-lubang kecil dan (13) ………… seberapa banyak 

panas yang terjadi karena gesekan (14) ………… air. Dia 

memperhatikan bahwa kerja selalu menghasilkan (15) …………. 

Kerja itu dapat dilakukan dengan air yang (16) …………  roda 

berputar. Dia membuktikan bahwa sejumlah (17) …………  

tertentu selalu menghasilkan sejumlah panas. 
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Ayo Belajar ! 
 

Jika kamu memperhatikan contoh-

contoh yang diberikan, terlihat bahwa 

ada berbagai macam bentuk energi.  

Pada saat kamu berolahraga, kamu 

memperoleh energi kimia dari makanan 

yang kamu konsumsi dan mengubahnya 

menjadi energi gerak.  Kipas angin 

mempunyai energi listrik yang diubahnya 

menjadi energi panas.  Dapatkah kamu 

mencari contoh bentuk energi yang lain? 

Sumber : www.bitobe.net 

Gambar 2.6 Air terjun mempunyai 

energi potensial yang dapat digunakan 

untuk menggerakkan turbin guna 

menghasilkan energi listrik. 

Untuk lebih memahaminya, 

ayo saatnya belajar mengenai 

Bentuk-Bentuk Energi... 
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Energi memiliki beberapa bentuk, antara lain : 

 Energi Kimia 

 Energi yang bisa dimanfaatkan melalui reaksi (18) ……….... Pada reaksi 

kimia, zat berubah menjadi zat lain dengan (19) ………… atau melepaskan 

sebagian energinya. 

  Contoh: energi yang (20) ………… dalam makanan, batu baterai, gas, bensin,  

         batubara, minyak tanah, dan solar. 

  

Sumber : Doc. Penulis Sumber : Doc. Penulis 

(a) (b) 

Gambar 2.7 (a) Makanan dan (b) baterai menyimpan energi kimia. 

 Energi Kalor 

Energi yang mengalir dari benda bersuhu (21)    

………… ke benda bersuhu rendah.  

Contoh: Ketika menggosok-gosokkan kedua 

telapak tangan cukup (22) ………...           

, maka kedua telapak tangan 

tersebut akan terasa (23) ……….... 

Energi yang dilepaskan adalah energi 

panas.  

  

Sumber : Doc. Penulis 

Gambar 2.8 Ketika menggosok-

gosokkan kedua telapak tangan, maka 

kedua telapak tangan akan terasa 

panas. 
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 EKG atau elektrokardiograf 

merupakan pencatat grafik variasi-variasi 

(24) ………... listrik yang disebabkan oleh 

aktivitas listrik otot (25) ………… yang 

dideteksi dari permukaan tubuh. 

  

Lalu, apa itu  EKG atau 

elektrokardiograf?  

Sumber: www.akademiska.se 

Gambar 2.12 Elektrokardiograf 

 Prinsip kerja EKG adalah (26) 

………… sinyal elektrik yang 

berkaitan dengan aktivitas jantung 

dan (27) ………... grafik rekaman 

tegangan listrik terhadap waktu. 

Alat ini digunakan untuk 

mempelajari (28)  ………… otot 

jantung. 

  

  

 Pernahkah kamu melihat alat bantu 

pendengaran atau (29) ………...eaid? 

Terlihat jelas dari namanya bahwa alat ini 

digunakan untuk (30) ………… pendengaran 

bagi orang yang sudah banyak mengalami 

(31) ………… kemampuan mendengar.  

  

Listrik pada Alat Bantu 

Pendengaran 

Sumber: www.utminers.utep.edu 

Gambar 2.13 Hearing aid 

digunakan untuk membantu 

pendengaran. 
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 Ada 2 buah muatan listrik positif. 

Keduanya (32) ………… pada jarak 

tertentu. Ketika kedua muatan ini (33) 

………... akan bergerak saling menjauh 

karena tolak-menolak. (34) ………… 

potensial yang dimiliki oleh kedua 

muatan listrik ini disebut energi (35) 

………... listrik karena penyebabnya 

adalah listrik. 

  

  

  

  

  

Tolak-menolak 

+ 
+ + 

Gambar 2.29 Dua buah 

muatan positif saling tolak-

menolak. 

 Sebuah batu (36) ………… diujung pegas. 

Batu yang ditahan diujung (37) ………… 

tersebut memiliki energi potensial. 

Namun setelah dilepas, maka (38) ………… 

tersebut akan terlempar keluar karena 

memiliki energi (39)……….... Energi 

potensial yang dimiliki oleh batu disebut 

dengan (40) ………… potensial pegas 

karena penyebabnya adalah pegas. 

Sumber : fisikastudycenter.com 

Gambar 2.30 Sebuah batu 

diujung pegas akan terlempar 

keluar ketika dilepas. 

 

 
 

 

 Catatan :  

 Dalam (41) ………… energi potensial, maka 

harus memiliki titik acuan. Pada (42) …………

acuan tersebut, besarnya energi potensial 

dianggap nol.         .  



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asyiknya Mengenal  Pembangkit Listrik 

Energi Tak Terbarukan

 
 

 

 
 

Sains dalam Kehidupan 
 

  

   Pembangkit listrik yang menggunakan bahan 

berbasis (43)f………… yang saat ini banyak digunakan 

adalah minyak (44) ………..., gas, dan batubara. Berbagai 

jenis mesin termasuk (45) ………… diesel menggunakan hasil 

pembakaran minyak bumi, seperti (46) ………...  dan solar. 

Energi kimia yang dihasilkan diubah (47) ………...i 

energi mekanik untuk menggerakkan prime mover atau 

(48) ………... untuk kemudian menimbulkan arus listrik. 

Energi dari (49) ………... yang banyak digunakan saat ini 

terbentuk ratusan (50) ………… tahun lamanya, sehingga 

dikategorikan sebagai energi (51) ………… dapat 

diperbarui atau energi tak terbarukan. 

Oleh karena itu, (52) ………... energi berbasis 

fosil perlu dilakukan secara efisien. 
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Ayo Belajar ! 
 

 

 

 

Pernahkah kamu melihat api unggun? Apa 

yang kamu rasakan ketika berada didekat 

api unggun tersebut? Terasa panas bukan? 

Dan biasanya, daerah disekitar api unggun 

pun lebih terang daripada daerah yang 

jauh dengan api unggun. Mengapa hal itu 

bisa terjadi? 

S
um

b
e
r : fisikazone

.com
 

Gambar  2.38  Api Unggun 

Penasarankan? Ayo saatnya belajar 

mengenai Perubahan Bentuk Energi... 

  

       erubahan bentuk energi dari satu bentuk ke (53) 

………... lain disebut konversi energi. 

 

   Contoh 1 : 

Ketika kita (54) ………... kedua telapak tangan, 

maka kedua telapak tangan tersebut (55) ………... energi. 

Pada proses ini, energi kinetik yang (56) ………... oleh 

kedua telapak tangan tersebut diubah menjadi (57) 

………… panas dan energi bunyi. 

Energi kinetik = energi panas + energi bunyi 

Jadi, (58) ………… tidak pernah hilang, tetapi diubah ke dalam (59) ………… 

energi lain. 

Gambar  2.39 Menggosok-

gosokkan kedua tangan. 

S
um

b
e
r : D

oc. Pe
nulis 
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Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

(PLTD) adalah pembangkit (60) ………... yang 

menggunakan mesin diesel sebagai 

penggerak mula (prime mover). (61) ………… 

mover merupakan peralatan yang mempunyai 

fungsi menghasilkan energi (62) ………… yang 

diperlukan untuk memutar rotor generator.  

Mesin (63) ………… sebagai penggerak 

mula PLTD berfungsi menghasilkan tenaga 

(64) ………... yang digunakan untuk memutar 

rotor generator. 

S
um

b
e
r: 

w
w

w
.e

ne
rgytod

ay.com
 

Gambar  2.59 Salah satu PLTD di 

Sumatera Utara. 

Minyak Bumi sebagai Sumber Energi 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

Kelebihan dan Kekurangan PLTD 

Berbahan Bakar Minyak Bumi 

 

 

Kelebihan 

 

 

 

Kekurangan 

 

 Dapat (65) ………... 

sepanjang waktu selama 

masih tersedianya bahan 

bakar. 

 Dalam (66) ………… tidak 

bergantung pada alam. 

 Proses start-nya cepat. 

 (67) ………… bisa dimana 

saja. 

 Bahan bakar tergolong 

mahal. 

 (68) ………... sumber daya 

alam tak terbarukan. 

 Pengoperasian (69) ………... 

diesel sangat berpotensi 

menimbulkan kebisingan. 

Kebisingan tersebut (70) ………... mempengaruhi terhadap kesehatan, 

kenyamanan di lingkungan (71) ………… dan tempat tinggal. 
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Ayo Belajar ! 
 

Pernahkah kamu menaiki ayunan?  Cobalah 

ingat kembali seperti apa mengayun maju 

dan mundurnya, tinggi dan rendahnya. 

Bagaimana gerakan ayunan ketika berada 

di titik tertingginya?  Bagaimana gerakan 

ayunan ketika berada di titik yang lebih 

rendah dari titik tertingginya?  Dan 

bagaimana gerakan ayunan ketika berada 

titik terendahnya? 
S

um
b
e
r: S

um
b
e
r : 

kam
pungsch

oti.w
ord

pre
ss.com

 

Gambar  2.60 Bermain Ayunan 

Penasaran kan? Ayo saatnya 

belajar mengenai Hukum 

Kekekalan Energi... 

 Ayunan dimulai dengan suatu 

dorongan untuk membuatmu 

(72)………..., yaitu memberikan 

sejumlah energi kinetik padamu. 

Saat (73)………… naik, maka energi 

kinetik perlahan berubah (74) 

………...   energi potensial. 

 Pada saat mencapai titik 

(75)t………..., disitulah dihasilkan energi 

potensial terbesar. Kemudian, saat 

(76) ………… turun, energi potensial 

mulai berkurang dan berubah menjadi 

(77) ………… kinetik. Pada saat di titik 

terendahnya, energi (78) ………… 

terbesar dan energi potensialnya 

terkecil. Begitu seterusnya. 
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Sudahkah kamu sarapan? 

Apa yang kamu makan 

untuk sarapan pagi ini?  

 Ingatlah bahwa tubuhmu sibuk 

mengubah makananmu secara (79)k………… 

menjadi molekul-molekul yang dapat 

bereaksi dengan (80) ………… dan digunakan 

sebagai bahan bakar. Meskipun kamu tidak 

(81)s………… pagi ini, tubuhmu tetap mengubah 

energi yang (82)t………... dalam lemakmu untuk 

kebutuhan mendadak sampai kamu (83) 

………… lagi. 

Makanan — Energi Potensial Kimia Kita 

Sumber : got-blogger.com 

Gambar  2.64 Tubuh kita 

mengubah makanan yang kita 

makan menjadi molekul-molekul 

yang dapat bereaksi dengan 

oksigen dan digunakan sebagai 

bahan bakar. 

Mungkin kamu akrab dengan kata kalori (84) ……….... 

Apa itu kalori makanan? 

 Kalori makanan merupakan (85) ………… yang digunakan ahli nutrisi untuk 

mengukur berapa (86) ………… energi yang diperoleh dari suatu makanan 

tertentu. 

(87) ………… kalori = 4,184 joule dibulatkan menjadi 4,12 joule 

 Namun, (88) ………… satuan kalori terlalu kecil, maka 

satuan yang (89) ………… untuk makanan adalah kilokalori 

yang sering disingkat dengan (90) ………… atau Kal. 

Hal tersebut bertujuan agar bilangan yang 

(91) ………… tidak terlalu besar. 
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Daya 

 Misalkan ada 2 orang yaitu Rudi dan Randi sedang (92) ………… drum-

drum ke atas truk. (93) ………… drum-drum tersebut sama. Namun dalam 

menaikkannya, Rudi (94) ………… cepat daripada Randi. Rudi menaikkan drum-

drum dalam (95) ………… 20 sekon, sedangkan Randi 25 sekon.  

  

Apakah (96) ………… yang dilakukan oleh kedua orang tersebut sama? Ya, 

(97) ………… karena berat drum sama dan mereka menaikkan (98) ………… ke 

ketinggian yang sama pula. Perbedaannya adalah waktu yang (99) ………… untuk 

melakukan usaha. 

 Jadi, Rudi atau Randikah yang (100) ………… lebih kuat? 

Tentu Rudi karena dalam Fisika, (101) ………… yang melakukan usaha 

lebih cepat berarti memiliki (102) ………… yang lebih besar. 

Dengan kata lain, 

Daya (103) ………… usaha yang diakukan tiap satuan waktu. 

(105) ………… watt tersebut sesuai 

dengan nama James Watt yang 

(106) ………… mesin uap. 

Satuan (104) ………… adalah watt. 

1 watt = 1 joule/sekon 
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         (a)      (b) 

  

  

 Roller coaster adalah suatu permainan yang ada di taman-taman (107) ………..., 

seperti Disney Land, Disney World, dan Dunia (108) ……….... Roller coaster 
terdiri dari suatu kereta yang (109) ………… pada rel yang meliuk-liuk. 

 Kereta tidak (110) ………… mesin, melainkan bergerak berdasarkan konsep 

perubahan energi (111) ………… menjadi energi potensial dan sebaliknya. 

 Mula-mula, (112) ………… dinaikkan oleh suatu tangga berjalan ke tempat yang 

(113) ………....  

 Di tempat inilah, kereta dilepas dan meluncur secara (114) ………... karena 

adanya tarikan gravitasi bumi. Ketika meluncur (115) ………..., kereta makin 

lama makin cepat. Disini ada (116) ………… energi potensial menjadi energi 

kinetik. 

 Ketika kereta (117) ………..., kecepatan kereta makin berkurang. Disini terjadi 

perubahan (118) ………… kinetik menjadi energi potensial.  

 Dalam roller coaster ini, ada (119) ………… energi yang hilang menjadi panas 

akibat gesekan roda dengan (120) ………..., tapi itu tidak terlalu besar. 

 Berarti energi (121) ………… pada Roller coaster ini tidak bertambah ataupun 

(122) ………..., namun hanya berubah bentuk, misal: energi (123) ………..., energi 

kinetik, dan energi kalor. 

Tahukah kamu ? 

Roller Coaster 

Sumber : maksimum-roller-coaster.en.softonic.com Sumber : questgarden.com 

Gambar  2.67 (a) dan (b) merupakan 

salah satu contoh permainan yang 

biasa disebut Roller Coaster. 
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Pernahkah kamu meraut pensil? 
Lalu, apa yang kamu rasakan?  

Terasa lebih mudah untuk membuat 
pensil tersebut menjadi lebih 

runcing, bukan?  Nah, peraut pensil 
yang digunakan tersebut termasuk 

ke dalam salah satu contoh pesawat 
sederhana. 

 
 

Ayo Belajar ! 
 

S
um

b
e
r : id

.w
ikipe

d
ia.org

 

Gambar  2.71 Peraut pensil 

merupakan salah satu contoh 

pesawat sederhana. 

Lalu, tahukah kamu mengapa disebut dengan 

pesawat sederhana?  Apakah karena bentuknya 

mirip dengan pesawat terbang sehingga disebut 

demikian? 

Penasaran bukan? Ayo pelajari 

selengkapnya disini… dalam sub 

bab pesawat sederhana... 
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 Pada prinsipnya, pesawat itu sendiri adalah alat-alat yang (124) 

………… pekerjaan manusia. Pesawat ada 2 macam, yaitu (125) ………… 

sederhana dan pesawat rumit.  

 Contoh-contoh pesawat (126) ………… adalah tuas/pengungkit, 

katrol, bidang miring, dan (127) ………… gir/gigi. Contoh-contoh pesawat 

rumit adalah (128) ………..., komputer, mobil, sepeda motor, dan pesawat 

(129) ……….... Namun dalam materi ini, kamu hanya mempelajari tentang 

(130) ………… sederhana. 

Sumber : pustakafisika.wordpress.com Sumber : Dok. Penulis 

Gambar 2.72 Sendok merupakan salah 

satu contoh pesawat sederhana. 

Gambar 2.73 Pesawat terbang 

merupakan salah satu contoh pesawat 

rumit. 

Pesawat sederhana adalah peralatan yang menggunakan (131) ………… 

sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. 

Jenis — jenis Pesawat 

Sederhana 

(132) ………... 
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  Tenaga angin dapat digunakan untuk menggerakkan mesin dan 

membangkitkan arus listrik. Salah satu penggunaan tenaga angin ini adalah 

pada kincir angin. 

 Energi angin merupakan energi yang 

berasal dari (133) ……….... Energi ini 

dapat digunakan untuk menggerakkan 

bilah-bilah dari (134) ………… angin. Kincir 

angin adalah salah satu contoh (135) 

………… yang memungkinkan orang untuk 

memanfaatkan angin. Biasanya, kincir 

(136) ………… dapat dioperasikan di 

daerah yang kecepatan anginnya (137) 

………… km/jam. 

Kincir Angin sebagai salah satu Penerapan Pesawat 

Sederhana yang Memanfaatkan Energi Angin 

Gambar 2.98 Kincir Angin 

S
um

b
e
r : 

4
garisp

utih
.b

logspot.com
 

 Belanda disebut juga sebagai negara 

1000 kincir. (138) ………… pada kenyataannya, 

jumlah kincir angin di Belanda (139) ………… dari 

1000. Selama berabad-abad, Belanda 

mengandalkan angin sebagai (140) ………… 

energinya.  

 Hingga abad ke-19, jumlah kincir (141) 

………… yang terdapat di Belanda mencapai 

9000 kincir. Sampai sekarang, (142) ………… 

kincir angin tradisional Belanda yang hingga 

kini masih dapat digunakan. 

Sumber : 4garisputih.blogspot.com 

Gambar 2.99 Salah satu kincir 

angin yang terdapat di Belanda. 

Kincir Angin di Belanda 
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Kelebihan dan Kekurangan 

Pembangkit Listrik Tenaga Angin 

 

 

Kelebihan 

 

 

 

Kekurangan 

 

 Menggunakan (143) ………… 

energi yang dapat 

diperbaharui. 

 Tidak melepaskan emisi 

(144) ………..., sehingga 

tidak menimbulkan polusi. 

 Tidak memerlukan air 

untuk (145) ……….... 

 Beton untuk pondasi juga 

memerlukan penggunaan (146) 

………… yang berasal dari 

bahan bakar fosil. 

 Putaran dari (147) ………… 

turbin angin dengan frekuensi 

konstan lebih mengganggu 

daripada (148) ………… angin 

pada ranting pohon. 

 Mengganggu migrasi populasi 

(149) ………… dan kelelawar. 

 Penggunaan lahan untuk pembangkit listrik (150) ………… 

bayu/angin juga dapat mengurangi lahan pemukiman. Selain itu, (151) 

………… sudu-sudu menyebabkan cahaya matahari yang berkelap- 

kelip dan dapat (152) ………… pandangan penduduk setempat. 
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LAMPIRAN 10 

KUNCI JAWABAN SOAL TES RUMPANG 

1. makan 

2. lemas 

3. kemampuanmu 

4. usaha 

5. Inggris 

6. Joule 

7. kesibukannya 

8. mengukur 

9. listrik 

10. atas 

11. panas 

12. dipikirkannya 

13. mengukur 

14. gerak 

15. panas 

16. mendorong 

17. kerja 

18. kimia 

19. menyerap 

20. tersimpan 

21. tinggi 

22. lama 

23. panas 

24. potensial 

25. jantung 

26. merekam 

27. menghasilkan 

28. kerja 

29. hearing 

30. membantu 

31. reduksi 

32. didekatkan 

33. dilepaskan 

34. energi 

35. potensial 

36. diletakkan 

37. pegas 

38. batu 

39. kinetik 

40. energi 

41. menghitung 

42. titik 

43. fosil  

44. bumi 

45. mesin 

46. bensin 

47. menjadi 

48. penghantar 

49. fosil 

50. juta 

51. tidak 

52. penggunaan 

53. bentuk 

54. menggosok-

gosokkan 

55. memiliki 

56. dimiliki 

57. energi 

58. energi 

59. bentuk 

60. listrik 

61. prime 

62. mekanis 

63. diesel 

64. mekanis 

65. beroperasi 

66. operasinya 

67. lokasinya 

68. menggunakan 

69. mesin-mesin 

70. berpotensi 

71. kerja 

72. bergerak 

73. ayunan 

74. menjadi 

75. tertinggi 

76. ayunan 

77. energi 

78. kinetik 

79. kimia 

80. oksigen 

81. sarapan 

82. tersimpan 

83. makan 
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84. makanan 

85. satuan 

86. banyak 

87. satu 

88. dikarenakan 

89. digunakan 

90. kkal 

91. dikomunikasikan 

92. menaikkan 

93. berat 

94. lebih 

95. waktu 

96. usaha 

97. sama 

98. drum-drum 

99. diperlukan 

100. terlihat 

101. orang 

102. daya 

103. menunjukkan 

104. daya 

105. satuan 

106. menemukan 

107. bermain 

108. fantasi 

109. bergerak 

110. menggunakan 

111. kinetik 

112. kereta 

113. tinggi 

114. cepat 

115. turun 

116. perubahan 

117. menanjak 

118. energi 

119. sebagian 

120. rel 

121. total 

122. berkurang 

123. potensial 

124. mempermudah 

125. pesawat 

126. sederhana 

127. roda 

128. televisi 

129. terbang 

130. pesawat 

131. teknologi 

132. tuas/pengungkit 

133. angin 

134. kincir 

135. teknologi 

136. angin 

137. 48 

138. padahal 

139. lebih 

140. sumber 

141. angin 

142. banyak 

143. sumber 

144. karbon 

145. pendingin 

146. energi 

147. sudu-sudu 

148. suara 

149. burung 

150. tenaga 

151. perputaran 

152. mengganggu
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST POST-TEST 

 

INSTANSI PENDIDIKAN  : SMP NEGERI 1 CIMANGGU 

MATA PELAJARAN  : IPA 

KURIKULUM   : KTSP 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

JUMLAH SOAL   : 16 Soal 

BENTUK SOAL   : URAIAN 

 

No. KD PB/PSB Materi Indikator 
Ranah Kognitif No. 

Soal 

Kategori 

Literasi 

Sains C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Menjelaskan 

hubungan 

bentuk energi 

dan 

perubahannya

Energi Definisi 

Energi 

Menjelaskan 

konsep 

energi 
√ 

 

 

 

    1 

Sains 

sebagai 

batang 

tubuh 

pengetahuan 

1
3
7
 

L
A

M
P

IR
A

N
 1

1
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, prinsip 

“usaha dan 

energi” serta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Bentuk-

Bentuk 

Energi 

Menjelaskan 

bentuk-

bentuk energi 

    √  16 

Sains 

sebagai cara 

untuk 

menyelidiki 

Perubahan 

Bentuk 

Energi 

Menjelaskan 

perubahan 

bentuk  

energi 

 √     2 

Sains 

sebagai 

batang 

tubuh 

pengetahuan 

 √     3 

Sains 

sebagai 

batang 

tubuh 

pengetahuan 

 √     8 

Interaksi 

antara sains, 

teknologi 

dan 

masyarakat 

 

1
3
8
 

 



139 
 

 

 

    √  14 

Interaksi 

antara sains, 

teknologi  

dan 

masyarakat 

Hukum 

Kekekalan 

Energi 

Menjelaskan 

konsep 

Hukum 

Kekekalan 

Energi 

   √   4 

Sains 

sebagai 

batang 

tubuh 

pengetahuan 

 √     15 

Sains 

sebagai cara 

berpikir 

Sumber 

Energi 

pada 

Tubuh 

Manusia 

Menjelaskan 

sumber 

energi pada 

tubuh 

manusia 

 √     5 

Sains 

sebagai cara 

berpikir 

 

Usaha Definisi 

Usaha 

Menjelaskan 

konsep usaha 

√      6 

Sains 

sebagai 

batang 

tubuh 

pengetahuan 

1
3
9
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 √     7 

Sains 

sebagai cara 

berpikir 

Hubungan 

antara 

Usaha dan 

Energi 

Menjelaskan 

hubungan 

antara usaha 

dan energi 

  √    13 

Sains 

sebagai 

batang 

tubuh 

pengetahuan 

2. Melakukan 

percobaan 

tentang 

pesawat 

sederhana dan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Pesawat 

Sederhana 

Jenis-Jenis 

Pesawat 

Sederhana 

Menjelaskan 

jenis-jenis 

pesawat 

sederhana 

 √     10 

Sains 

sebagai 

batang 

tubuh 

pengetahuan 

    √  12 

Sains 

sebagai cara 

untuk 

menyelidiki 

Menjelaskan 

penerapan 

jenis-jenis 

pesawat 

sederhana 

dalam 

kehidupan 

   √   11 

Interaksi 

antara sains, 

teknologi 

dan 

masyarakat 

1
4
0
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Menjelaskan 

tubuh 

manusia 

yang bekerja 

dengan 

prinsip 

pesawat 

sederhana. 

   √   9 

Sains 

sebagai cara 

untuk 

menyelidiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkatan 

Ranah Kognitif 
Kategori Soal 

C1 Soal Ingatan 

C2 Soal Pemahaman 

C3 Soal Aplikasi 

C4 Soal Analisis 

C5 Soal Sintesis 

C6 Soal Keterampilan 

Kategori Literasi Sains No. Soal 

Sains sebagai batang tubuh pengetahuan 1,2,3,4,6,10,13 

Sains sebagai cara untuk menyelidiki 9,12,16 

Sains sebagai cara berpikir 5,7,15 

Interaksi antara sains, teknologi dan 

masyarakat 

8,11,14 

1
4
1
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LAMPIRAN 12  

RUBRIK SOAL PRE-TEST POST-TEST 

Butir 

Soal 
Kriteria Jawaban Skor 

1 
Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. 

5 
Energi tersebut berasal dari makanan yang Rizkia makan. 

2 

Perubahan energi yang terjadi pada wacana tersebut adalah 

bahan makanan yang mengandung energi kimia diubah 

menjadi energi kinetik. 

5 

3 

Saat ayunan dilepaskan, terjadi perubahan energi potensial 

menjadi energi kinetik. 
5 

Selama berayun, terjadi proses perubahan energi kinetik 

menjadi energi potensial. 

4 

Saat ayunan dilepaskan, terjadi perubahan energi potensial 

menjadi energi kinetik. Selama berayun, terjadi proses 

perubahan energi kinetik menjadi energi potensial begitu 

sebaliknya. Secara bersamaan, energi kinetik dan energi 

potensial membentuk energi mekanik. Ketika ayunan kembali 

ke posisi semula, ayunan tidak akan mampu naik lebih tinggi 

dari ketinggian mula-mula hingga pada akhirnya, ayunan  

semakin pelan. Ayunan semakin pelan disebabkan oleh adanya 

gaya gesek antara lengan pengayun dengan poros pengayun. 

Gaya gesek tersebut bisa mengubah energi mekanik pada 

ayunan berubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi 

kalor dan energi bunyi, sehingga dalam hal ini tidak ada energi 

yang hilang atau energi bersifat kekal meskipun ayunan 

semakin pelan. 

5 

5 

Energi kinetik berasal dari makanan yang ia makan. Makanan 

ini disimpan dalam energi kimia dan ditumpuk di dalam tubuh 

melalui proses pencernaan. Lewat proses kimia yang terjadi 

pada otot pemain, energi ini dikeluarkan tubuh dan dilepas 

menjadi energi kinetik. 

5 

6 Diketahui : 

 Fmendorong lemari = 800 N; s = 1 m. 
1 
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 Rina mendorong tempat tidur, namun tetap tidak bergerak 

(s = 0 m). 

Ditanya : 

 Wmendorong lemari = … ? 

 Wmendorong tempat tidur = … ? 

Jawab : 

 Besarnya usaha pada saat mendorong lemari adalah : 

Wmendorong lemari = F x s = 800 N x 1 m = 800 N.m = 800 

J. 

2 

 Besarnya usaha pada saat mendorong tempat tidur adalah : 

Wmendorong tempat tidur = 0 J. 
2 

7 

Usaha yang dilakukan oleh kedua orang tersebut sama karena 

jarak yang ditempuh (tinggi truk) dan berat masing-masing 

drum adalah sama. 

5 Rudi lebih capai daripada Randi karena waktu yang diperlukan 

Rudi dalam menaikkan drum-drum itu lebih singkat daripada 

Randi. Dengan kata lain, orang yang melakukan usaha lebih 

cepat berarti memiliki daya yang lebih besar. 

8 

Dampak negatif dari bendungan adalah ketika bendungan 

tidak mampu menahan tekanan air yang sangat besar akan 

mengakibatkan bendungan jebol, sehingga terjadi banjir di 

daerah sekitarnya. 

5 

9 

Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, 

dan kepala merupakan gaya. Oleh karena posisi titik tumpu 

berada diantara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat 

sederhana jenis tuas tipe pertama. 

5 

10 

 Pesawat sederhana yang terdapat dalam wacana adalah 

pesawat sederhana jenis tuas tipe pertama yaitu pada 

jungkat-jungkit. 

5 

 Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Prinsip Kerja Tuas 

 W menyatakan beban yang akan diangkat atau dipindahkan. F 

merupakan gaya yang diberikan (kuasa). Titik B adalah titik 

tumpu tuas. Panjang BC merupakan panjang lengan beban 

(Lb), sedangkan panjang AB merupakan panjang lengan kuasa 

(Lk). 

Dalam hal ini, agar batang seimbang, torsi di kanan 

harus sama dengan torsi di kiri :  

 

 

Torsi dikanan = 𝐹 𝑥 𝐿𝑘  

Torsi di kiri    = 𝑊 𝑥 𝐿𝑏 

Maka, 

𝐹 𝑥 𝐿𝑘 = 𝑊 𝑥 𝐿𝑏 

     
𝐹

𝑊
=

𝐿𝑏

𝐿𝑘
     atau     

𝑊

𝐹
=

𝐿𝑘

𝐿𝑏
 

Keuntungan mekanik pada tuas adalah perbandingan 

antara beban (W) dengan gaya kuasa (F), sehingga dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

𝐾𝑀 =
𝑊

𝐹
 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐾𝑀 =

𝐿𝑘

𝐿𝑏
 

Semakin besar keuntungan mekaniknya, maka 

semakin kecil gaya yang diperlukan. Jadi, prinsipnya adalah 

dengan gaya yang kecil dapat mengangkat atau memindahkan 

beban yang berat atau memindahkan benda lebih jauh. 

11 
Pengaruh panjang lengan dongkrak terhadap penggunaannya 

adalah ketika dongkrak tersebut digunakan dengan lengan 

kuasa yang lebih besar, maka gaya yang dikeluarkan akan 

5 

C 𝐿𝑏 

B 
𝐿𝑘 

𝑊 
A 

𝐹 

Torsi di kiri = Torsi di kanan 
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lebih kecil. Jadi, semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk 

mengangkat benda. 

12 

Diketahui : 

Sebuah kotak yang cukup berat hendak dipindahkan ke atas 

rak. spapan 1 = 2 m; spapan 2 = 2,5 m; spapan 3 = 3 m; h (tinggi 

rak) = 1 m 
1 

Ditanya : 

 Tindakan yang dapat dilakukan oleh Budi dengan ketiga 

papan tersebut. 

 Alasan Budi menggunakan papan pilihannya. 

Jawab : 

 Tindakan yang dapat dilakukan oleh Budi adalah memilih 

papan yang dapat lebih memudahkan pekerjaannya dan 

memanfaatkan papan tersebut sebagai bidang miring. 

1 

 Papan yang membuat pekerjaan Budi lebih mudah 

dilakukan adalah papan yang paling panjang yaitu papan 

yang berukuran 3 m. 

Dengan alasan, sebagai berikut : 

Papan Pertama 

Keuntungan mekanik :    

𝐾𝑀 =
𝑆

ℎ
=

2

1
= 2 

Papan Kedua 

Keuntungan mekanik : 

𝐾𝑀 =
𝑆

ℎ
=

2,5

1
= 2,5 

Papan Ketiga 

Keuntungan mekanik : 

𝐾𝑀 =
𝑆

ℎ
=

3

1
= 3 

Semakin panjang papan dan semakin landai, maka 

semakin besar keuntungan mekaniknya, sehingga semakin 

kecil gaya yang dikeluarkan. 

3 

13 

Diketahui : 

m =1600 kg; v1 = 72 km/jam = 20 m/s; v2 = 36 km/jam = 

10 m/s; s = 20 m. 
1 
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Ditanya : 

F = … ? 

Jawab : 

Energi mobil adalah energi kinetik. 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑥 𝑚 𝑥 𝑣2 

𝐸𝑘1 =
1

2
𝑥 1600 𝑥 202 = 3,2𝑥105𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

 

𝐸𝑘2 =
1

2
𝑥 1600 𝑥 102 = 0,8𝑥105𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 

2 

sehingga, 

𝑊 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1 
     = (0,8-3,2) x 105 joule 

     = -2,4 x 105 joule 

𝑊 = 𝐹 𝑥 𝑠 

𝐹 =
𝑊

𝑠
=  

−2,4 𝑥 105 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

20 𝑚
= −12.000 𝑁

 

Jadi, gaya yang dilakukan rem pada roda adalah -12.000 N. 

2 

14 

Bahan bakar (dalam hal ini batubara) digunakan untuk 

memanaskan air yang berada dalam boiler, sehingga air 

menjadi panas dan menghasilkan uap. Uap yang memiliki 

tekanan dan suhu tertentu, kemudian diarahkan ke turbin, 

sehingga turbin berputar pada porosnya yang dikopel dengan 

generator, sehingga menghasilkan energi listrik akibat adanya 

perputaran medan magnet. Uap air yang keluar dari turbin 

ditampung melalui kondensator yang didinginkan, sehingga 

berubah kembali menjadi air dan dialirkan kembali ke boiler. 
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Gambar 2. Proses pada PLTU menghasilkan Listrik 

 

15 

 Pada saat melemparkan bola ke atas, maka kecepatan bola 

akan semakin lambat. Pada ketinggian tertentu, bola 

berhenti sesaat dan kembali lagi ke bawah dengan 

kecepatan yang semakin besar. Hal ini menunjukkan 

bahwa selama bergerak ke atas, energi kinetik sedikit 

demi sedikit berubah menjadi energi potensial sampai 

akhirnya mencapai maksimum. Begitu sebaliknya, energi 

potensial semakin kecil ketika bola bergerak ke bawah, 

sedangkan energi kinetik semakin bertambah. Pada 

akhirnya ketika sampai di lantai, energi kinetik pun 

berubah menjadi bentuk energi lain, misal: energi bunyi 

dan energi kalor. 

 Pada api unggun terjadi perubahan energi dari energi 

kimia di dalam kayu menjadi energi panas dan energi 

cahaya. 

 Tumbuhan memerlukan sumber energi matahari (energi 

cahaya) untuk membantu proses fotosintesisnya. Dalam 

hal ini, proses fotosintesis tersebut mengubah energi 

cahaya menjadi energi kimia. 

 Ketika menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, maka 

akan terjadi perubahan dari energi kinetik menjadi energi 

kalor. 

5 

 

 

Boiler 

Turbin 
Poros 

Generator 
Listrik 

Uap 

Energi Kimia 

menjadi 

Energi Panas 

Energi Mekanik 

menjadi Energi 

Listrik 

Energi Panas 

menjadi Energi 

Mekanik 

Bahan 

Bakar 
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16 

Langkah – langkah yang dapat Andi lakukan untuk 

membuktikan bahwa buah apel juga merupakan sumber 

listrik, antara lain: 

1) Menusuk dua buah apel masing-masing dengan paperklip 

dan kawat tembaga kira-kira sedalam 2 cm. 

2) Menghubungkan paperklip dan kawat tembaga pada 

langkah 1 dengan menggunakan kabel. 

3) Membuka jam digital dan melepaskan baterainya. 

Mencari tanda + dan – pada tempat baterai tersebut. 

4) Menghubungkan kabel yang sudah dihubungkan dengan 

paperklip dan kawat tembaga tadi dengan tanda + dan – 

pada tempat baterai jam itu.  

5) Mengamati jam digital yang menyala. 

5 
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LAMPIRAN 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK UMUM : 

 Tulislah terlebih dahulu nama dan  no. presensi Anda pada kolom lembar jawab 

yang telah disediakan. 

 Bacalah wacana dengan cermat dan jawablah pertanyaannya dengan lengkap. 

 Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang Anda anggap mudah. 

 Bekerjalah sendiri sesuai dengan kemampuan Anda, dilarang membuka buku, 

dan bertanya kepada teman. 

 Kejujuran adalah awal keberhasilan. 

 

 

 

 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Mata Pelajaran  : IPA Terpadu 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 25 April 2015 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Materi Pokok  : Usaha dan Energi 
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Wacana 1 untuk soal no. 1 

Liburan semester telah berakhir. Hari 

ini adalah hari pertama Rizkia masuk 

sekolah setelah liburan selama 2 minggu. Ia 

sangat bersemangat untuk memulai 

aktivitasnya kembali. Sebelum berangkat ke 

sekolah, ia sarapan terlebih dahulu agar 

memiliki energi, sehingga ia dapat 

beraktivitas secara maksimal. Ia pun makan 

dengan lahap karena ibunya telah 

menyiapkan makanan kesukaannya dan 

membawakan bekal untuk ia makan bersama 

dengan teman-temannya di kelas. Betapa 

senangnya ia. 

Setelah selesai makan, ia mengambil tas yang berada di sampingnya. Lalu, ia  

berpamitan kepada ayah dan ibu. Sesampai di sekolah, ternyata belum ada satu pun 

temannya yang berangkat. Pada saat itu, kelas pun dalam keadaan cukup gelap 

karena hanya ada cahaya yang datang dari pintu yang terbuka lebar. Tanpa pikir 

panjang, ia membuka gorden yang ada di kelas dengan tujuan banyak cahaya yang 

masuk, sehingga menerangi ruangan kelasnya. Sambil menunggu teman-temannya 

datang, ia mengisi waktunya dengan membaca buku. 

Pertanyaan : 

1. Dari wacana di atas, apa yang kalian ketahui tentang energi dan darimana 

energi tersebut berasal?  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rizkia makan 

terlebih dahulu sebelum 

berangkat ke sekolah. 
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Wacana 2 untuk soal no. 2 

Di sebuah lapangan luas yang 

ditumbuhi tumbuhan hijau, seorang 

pengembala melepaskan kambing-

kambing gembalaannya. Kambing-

kambing tersebut memakan ilalang dan 

tumbuhan hijau. Makanan ini akan 

dicerna di dalam alat-alat pencernaan 

kambing, sehingga menghasilkan 

energi yang akan digunakan kambing 

untuk beraktivitas. 

Pertanyaan : 

2. Perubahan energi apakah yang terjadi pada wacana tersebut? 

 

Wacana 3 untuk soal no. 3 dan 4 

Minggu pagi yang cerah membuat Ayu ingin bermain di taman. Ayu 

mengajak ayah dan ibu beserta kakaknya untuk bermain bersama di taman. 

Akhirnya, mereka berempat pergi ke taman dengan jalan kaki karena jarak dari 

rumah ke taman tidak terlalu jauh. Sesampai di sana, Ayu segera berlari ke tempat 

ayunan. Ayu pun menaikinya dan meminta ayah untuk mengayunkannya. Beberapa 

kali ayah mengayunkan ayunan dengan penuh semangat karena melihat Ayu yang 

sangat menyukai arena bermain tersebut. Sementara itu, ibu dan kakak berlari-lari 

kecil mengelilingi taman.  

Ayu dan ayah masih asyik dengan ayunannya. Ayu meminta ayah untuk 

mengayunkannya lebih tinggi lagi, tetapi ayah tidak memperbolehkan. Pada saat 

berayun, ayunan tersebut semakin lama semakin pelan, sehingga ayah harus 

Gambar 2. Seorang pengembala 

melepaskan kambing-

kambingnya di lapangan. 
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mengayunkannya lagi. Sampai pada akhirnya, ayah merasa lelah dan membiarkan 

ayunan yang dinaiki Ayu berhenti dengan sendirinya. 

Pertanyaan : 

3. Jelaskan perubahan energi yang terjadi pada ayunan tersebut dimulai dari 

ayunan berada pada titik tertinggi! 

4. Bagaimana energi ini kekal, meskipun ayunan bergerak semakin pelan? 

(Abaikan gaya dorong yang diberikan oleh ayah.) 

 

Wacana 4 untuk soal no. 5 

Pada suatu hari, Rino diberitahu oleh Banu bahwa sore itu ada pertandingan 

sepak bola antardesa di lapangan Merdeka. Saat itu, tim sepak bola desanya 

bertanding melawan tim sepak bola desa Pesanggrahan.  Begitu senangnya dengan 

dunia sepak bola, ia pun segera meminta ijin kepada ibunya untuk melihat 

pertandingan tersebut dan mengajak temannya untuk berangkat bersama. Waktu 

sudah menunjukkan pkl. 15.30 WIB. Rino dan Banu bergegas untuk berangkat. 

Setiba di sana, ternyata lapangan sudah hampir dipenuhi oleh penonton. 

Beruntungnya, Rino dan Banu mendapatkan posisi yang cukup strategis untuk 

melihat pertandingan itu.  

Pertandingan pun dimulai. Teriakan 

penonton terdengar dari berbagai sudut. Terlihat 

jelas salah satu pemain yang berlari untuk 

mempertahankan bola. Terlihat jelas pula 

beberapa pemain yang berusaha untuk mengejar 

dan merebut bola tersebut dari lawan. Rino dan 

Banu pun terlihat sangat bersemangat 

mendukung tim dari desanya. Setelah 15 menit 

berlalu, akhirnya salah satu pemain tim dari 

desanya berhasil memasukkan bola ke gawang 

Gambar 3. Seorang pemain 

bola sedang berlari untuk 

mempertahankan bola. 
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lawan. “Gooooooooooooollllllll…….!!!!!”, 

begitu teriakan penonton yang mendukung tim 

dari desa Rino dan Banu. 

Pertanyaan : 

5. “Terlihat jelas salah satu pemain yang berlari untuk mempertahankan bola.” 

Darimanakah energi kinetik pada salah satu pemain tersebut berasal? 

 

Wacana 5 untuk soal no. 6 

Pada saat Rina membersihkan kamar, ia merasa jenuh dengan posisi tempat 

tidur, meja belajar, dan lemari yang selalu sama. Ia menata ulang isi kamar tersebut. 

Dengan lemari yang cukup besar, ia berusaha mendorong lemari dengan gaya 800 

N sehingga bergerak sejauh 1 m. Akhirnya, posisi lemari berada di samping meja 

belajar. Lain halnya dengan tempat tidur, karena ukurannya yang besar dan ia pun 

sudah berusaha mendorongnya dengan gaya 900 N, namun tetap tidak bergerak, 

sehingga tempat tidur tetap di posisikan seperti semula. 

Pertanyaan : 

6. Dari wacana di atas, berapakah usaha yang dilakukan Rina pada saat mendorong 

lemari dan tempat tidur? 

 

Wacana 6 untuk soal no. 7 

Rudi dan Randi sedang menaikkan drum-drum ke atas truk setinggi 1 m. 

Berat drum-drum tersebut sama. Namun dalam menaikkannya, Rudi lebih cepat 

daripada Randi. Rudi menaikkan drum dalam waktu 20 sekon, sedangkan Randi 25 

sekon. Tetapi, usaha yang dilakukan oleh Randi dan Rudi dikatakan sama. 
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Pertanyaan : 

7. Mengapa usaha yang dilakukan oleh kedua orang tersebut dikatakan sama? 

Mengapa Rudi kelihatan lebih capai dibandingkan Randi meskipun usahanya 

sama? 

 

Wacana 7 untuk soal no. 8 

Bendungan adalah suatu tembok yang 

dibentuk dari berbagai batuan dan tanah untuk 

menahan laju air. Air yang dibendung 

digunakan untuk berbagai macam kebutuhan 

masyarakat banyak. Bendungan memiliki 

banyak sekali manfaat, antara lain untuk 

mengalirkan air ke sebuah Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA), sehingga dapat 

menghasilkan listrik. Bendungan juga 

bermanfaat sebagai penyedia air bersih, irigasi 

untuk mengairi sawah dan ladang, tempat 

rekreasi, habitat untuk ikan dan hewan 

lainnya, serta sebagai pengendali banjir. 

Pertanyaan : 

8. Selain memiliki berbagai macam manfaat, bendungan juga memiliki potensi 

yang sewaktu-waktu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. 

Jelaskan potensi yang membahayakan tersebut! 

 

Wacana 8 untuk soal no. 9 

Berlibur ke daerah pegunungan memang sangat menarik. Meski perjalanan 

yang ditempuh cukup jauh, tetapi saya dan keluarga sangat menikmatinya. Hal itu 

tak terasa karena jalannya yang dibuat berkelok-kelok. Pemandangan yang 

Gambar 4. Salah satu fungsi 

bendungan adalah mengalirkan 

air ke PLTA, sehingga dapat 

menghasilkan listrik. 
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memukau membuat saya dan adik memandanginya terus-menerus. Saya pun 

menengadahkan kepala hanya untuk melihat seekor burung yang melintas.  

Pertanyaan : 

9. “Saya pun menengadahkan kepala 

hanya untuk melihat seekor burung yang 

melintas.” Analisislah prinsip pesawat 

sederhana yang bekerja pada bagian 

tubuh tersebut! 

 

 

Wacana 9 untuk soal no. 10 

Rupanya, taman kota yang tadinya tersembunyi itu sedang berbenah. 

Wajahnya yang rimbun kini dapat terlihat jelas dari jalan raya. Saya nyaris tidak 

mengenali muka barunya. Ubin keramik memenuhi sebagian dari taman, 

menghasilkan sebuah taman yang nyaman untuk diduduki sembari mengobrol, 

membaca, menggambar, atau makan. 

Suara tertawa dan teriakan bahagia terdengar dari salah satu sudut. Anak-

anak mengerubungi wahana bermain kecil yang berisi beberapa jungkat-jungkit, 

panjat-panjat, balok keseimbangan, dan palang bergantung. Ini juga pemandangan 

baru, salah satu hasil pembenahan Pemerintah Provinsi yang berniat serius 

menyediakan taman untuk warganya. Area bermain anak memang dijanjikan 

dibangun di taman-taman yang besar. 

Pertanyaan : 

10. Pesawat sederhana jenis apakah yang terdapat dalam wacana? Jelaskan prinsip 

kerja dari jenis pesawat sederhana tersebut! 

 

Gambar 5. Menengadahkan 

kepala 



156 
 

 

 

Wacana 10 untuk soal no. 11 

Andi diminta ayahnya untuk membelikan 

2 kg paku di toko bangunan. Toko bangunan 

tersebut kurang lebih berjarak 6 km dari rumah. 

Oleh karena itu, Andi menggunakan sepeda 

motornya untuk menuju ke toko tersebut. Di 

tengah perjalanan, Andi melihat sebuah mobil 

yang berhenti di tempat yang sepi. Ternyata 

mobil tersebut sedang diganti ban oleh 

pemiliknya. Karena merasa kasihan melihatnya, 

Andi pun berhenti sejenak untuk membantu. 

Kebetulan, Andi pernah membantu ayahnya 

pada saat mengganti ban mobilnya. Lalu, Andi 

menawarkan bantuan pada si pemilik mobil. 

Kemudian dengan menggunakan dongkrak, 

Andi dapat mengangkat bagian depan mobil 

hanya dengan satu tangan.  

Pertanyaan : 

11. Bagaimanakah panjang lengan dongkrak mempengaruhi penggunaannya? 

 

Wacana 11 untuk soal no. 12 

Pada saat Budi sedang menonton televisi di ruang keluarga, ibu memanggil-

manggil namanya dari dapur. Budi pun segera menghampiri ibunya karena terkejut 

jikalau terjadi sesuatu. Ternyata ibu meminta bantuan Budi untuk memindahkan 

kotak yang cukup berat ke dalam rak setinggi 1 m di atas lantai.  

Budi mencoba memindahkan kotak tersebut dengan mengangkatnya. 

Alhasil, kotak tersebut tak bergerak sama sekali. Akhirnya, Budi mencari suatu 

Gambar 6. Andi mengangkat 

bagian depan mobil 

menggunakan dongkrak. 
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benda yang dapat membantunya. Setelah lama mencari, Budi menemukan 3 buah 

papan di belakang rumahnya. Papan yang ditemukannya memiliki panjang yang 

berbeda-beda. Papan pertama panjangnya 2 m, papan kedua 2,5 m, dan papan ketiga 

3 m.  

Pertanyaan : 

12. Apa yang dapat dilakukan oleh Budi dengan ketiga papan tersebut? Papan 

manakah yang membuat pekerjaan Budi mudah dilakukan? Mengapa? 

 

Wacana 12 untuk soal no. 13 

Sebuah mobil bermassa 1600 kg sedang bergerak dengan kelajuan 72 

km/jam. Saat dalam perjalanan, pengemudi melihat ada kemacetan di depan. 

Kemacetan tersebut disebabkan oleh pohon yang tumbang hingga menghalangi 

sebagian jalan akibat hujan lebat tadi pagi. Akhirnya, pengemudi mengerem mobil, 

sehingga kelajuan mobil menjadi 36 km/jam. Selama pengereman, mobil 

menempuh jarak 20 m.  

Pertanyaan : 

13. Berapakah gaya yang dilakukan rem pada roda? 

 

Wacana 13 untuk soal no. 14 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangkandri berlokasi di 

wilayah Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap yaitu sekitar 10 

km ke arah timur dari pusat kota Cilacap. PLTU Karangkandri ini memiliki 

kapasitas produksi daya listrik sebesar 2x300 megawatt (MW) dengan bahan 

bakar berupa batubara.  
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Pertanyaan : 

14. Jelaskan cara kerja PLTU berbahan bakar batubara ini, sehingga menghasilkan 

listrik?  

 

Wacana 14 untuk soal no. 15 

James Prescott Joule merupakan seorang ilmuwan yang pantang menyerah. 

Di sela-sela kesibukannya, Joule selalu bereksperimen. Di antara eksperimennya 

adalah mengukur jumlah panas yang dihasilkan oleh motor listrik dan mengukur 

dengan teliti suhu air di atas dan di bawah jeram. Joule berhasil membuktikan 

bahwa sejumlah kerja tertentu selalu menghasilkan sejumlah panas. Lalu, Joule 

menulis tentang sesuatu yang disebutnya energi. Ia menjelaskan bahwa energi tidak 

pernah hilang, hanya berubah bentuk. Ini merupakan hukum yang sangat penting 

dalam sains dan dikenal sebagai “Hukum Kekekalan Energi”. 

Pertanyaan : 

15. Sebutkan beberapa contoh penerapan konsep hukum kekekalan energi tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari! 

 

 

 

 

Gambar 7. PLTU 

Karangkandri Cilacap 

menggunakan bahan bakar 

batubara. 
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Wacana 15 untuk soal no. 16 

Kamu sudah mengetahui sumber-

sumber energi listrik yang berasal dari tenaga 

matahari, tenaga air, tenaga uap, tenaga diesel, 

baterai, atau aki. Baterai merupakan sumber 

energi listrik yang ditemukan oleh Alessandro 

Volta. Penemuannya ini menuntun dirinya 

menghasilkan penemuan penting lainnya, 

seperti kondensator dan endimeter. Tetapi, 

tahukah kamu bahwa buah pun ternyata dapat 

menjadi sumber listrik, seperti buah apel, 

kentang, pir, tomat, atau wortel.  

Di sini, Andi sudah menyiapkan alat dan bahannya, antara lain: dua buah 

apel, paperklip (penjepit kertas), kawat tembaga, kabel biasa berukuran sedang, dan 

jam digital sederhana yang sudah diambil baterainya. 

Pertanyaan : 

16. Bagaimana Andi dapat memanfaatkan alat dan bahan tersebut agar dapat 

membuktikan bahwa buah apel juga merupakan sumber listrik? 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Buah apel dapat 

menjadi sumber listrik. 
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LAMPIRAN 14  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Cimanggu 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi : Usaha dan Energi 

Kelas / Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu : 8 × 40 menit (3 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “usaha dan 

energi” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

5.4 Melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Pertemuan 1 

1. Menjelaskan konsep energi  

2. Menjelaskan bentuk-bentuk energi  

3. Menjelaskan perubahan bentuk energi  

Pertemuan 2 

4. Menjelaskan konsep Hukum Kekekalan Energi  

5. Menjelaskan sumber energi pada tubuh manusia  

6. Menjelaskan konsep usaha  

7. Menjelaskan hubungan antara usaha dan energi 

8. Menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana  

Pertemuan 3 

9. Menjelaskan penerapan jenis-jenis pesawat sederhana dalam kehidupan  

10. Menjelaskan tubuh manusia yang bekerja dengan prinsip pesawat sederhana 

 

 

 



161 
 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Siswa dapat: 

1. Mendeskripsikan pengertian energi melalui membaca 

2. Menjelaskan bentuk-bentuk energi melalui demonstrasi 

3. Menjelaskan bahwa matahari merupakan sumber energi utama di bumi 

melalui diskusi 

4. Menjelaskan perubahan bentuk energi melalui tanya jawab 

Pertemuan 2 

Siswa dapat: 

5. Menjelaskan Hukum Kekekalan Energi melalui membaca 

6. Menjelaskan sumber energi pada tubuh manusia melalui tanya jawab 

7. Menjelaskan konsep usaha melalui demonstrasi 

8. Menjelaskan hubungan antara usaha dan energi melalui demonstrasi 

9. Menjelaskan prinsip kerja jenis-jenis pesawat sederhana melalui membaca 

Pertemuan 3 

Siswa dapat: 

10. Menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring melalui eksperimen 

11. Menjelaskan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan melalui tanya 

jawab 

12. Menjelaskan tubuh manusia yang bekerja dengan prinsip pesawat sederhana 

melalui demonstrasi 

 

E. Materi Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Setiap saat manusia memerlukan energi untuk menjalankan aktivitasnya 

sehari-hari, misalnya menulis, berpikir, bekerja, memasak, bermain, 

berolahraga, ataupun belajar. Semua itu membutuhkan energi yang cukup besar. 

Oleh karena itu, sebelum berangkat sekolah atau menjalankan aktivitas lainnya 

dianjurkan makan terlebih dahulu karena dari situlah energi dihasilkan. 

Kekurangan energi akan mengakibatkan kemampuan untuk melakukan 

aktivitas menjadi kurang optimal. Jadi, dapat dikatakan bahwa energi adalah 

kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan energi yaitu joule (J). James 

Prescott Joule merupakan seorang fisikawan yang pertama kali menemukan 

konsep energi. Adapun bentuk-bentuk energi, antara lain: energi kimia, energi 

kalor, energi cahaya, energi listrik, energi nuklir, dan energi mekanik.  

Perubahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain 

disebut konversi energi, sedangkan alat atau benda yang melakukan konversi 

energi disebut konverter (pengubah) energi. Contoh: senter yang dinyalakan 
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mengubah energi kimia yang terkandung dalam baterai diubah menjadi energi 

listrik.  Setelah itu, energi listrik pada senter diubah menjadi energi panas dan 

energi cahaya dalam bola lampu. 

Pertemuan 2 

Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari 

bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain dikenal dengan Hukum 

Kekekalan Energi. Telah diketahui bahwa energi mekanik merupakan jumlah 

dari energi kinetik dan energi potensial.  

𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑘       

    𝐸𝑚 = 𝑚𝑔ℎ +
1

2
𝑚𝑣2     

dengan, 

𝐸𝑝 = energi potensial (J)   𝑚   = massa benda (kg) 

𝐸𝑘 = energi kinetik (J)   𝑔    = percepatan gravitasi (m/s2) 

𝐸𝑚 = energi mekanik (J)   𝑣    = kecepatan (m/s) 

 

Apabila benda selama bergerak naik dan turun hanya dipengaruhi oleh 

gaya gravitasi, maka besar energi mekanik selalu tetap yang dikenal dengan 

Hukum Kekekalan Energi Mekanik.    

Dalam fisika agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan hingga 

menempuh jarak tertentu. Ketika sebuah gaya bekerja pada arah yang sama 

dengan arah gerak benda, maka usaha dapat dihitung dengan cara : 

𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 = 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛        

    𝑊 = 𝐹 𝑥 𝑠      

Satuan dari usaha adalah joule. Satu joule sama dengan satu newton-meter 

(N.m). Daya menujukkan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. 

𝑃 =
𝑊

𝑡
 

dengan, 

P  = daya (J/s atau watt)    

W = usaha (J)    

t = waktu (s) 

 

Usaha yang dilakukan pada sebuah benda yang bergerak horisontal 

menyebabkan perubahan energi kinetik. Dengan demikian, besarnya usaha 

sama dengan perubahan energi kinetik benda.  
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Secara matematis dapat dituliskan, sebagai berikut : 

𝑊 = ∆𝐸𝑘  

                    𝑊 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1             

dengan,   

𝑊 = usaha (J)    

∆𝐸𝑘 = perubahan energi kinetik (J) 

𝐸𝑘1 = energi kinetik awal (J) 

𝐸𝑘2   = energi kinetik akhir (J) 

 

Namun, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi (benda yang 

bergerak vertikal) sama dengan perubahan energi potensial gravitasi. Secara 

matematis dapat dituliskan, sebagai berikut: 

EpW   

𝑊 = 𝐸𝑝2 − 𝐸𝑝1    

dengan,   

𝑊 = usaha (J)    

∆𝐸𝑝 = perubahan energi potensial (J) 

𝐸𝑝1 = energi potensial awal (J) 

𝐸𝑝2   = energi potensial akhir (J) 

 

Pesawat sederhana adalah peralatan yang menggunakan teknologi 

sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat 

sederhana yaitu tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau 

gir.  

 

Pertemuan 3 

Beberapa jenis pesawat sederhana, antara lain: 

1. Tuas atau Pengungkit. 

Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana berbentuk batang 

yang dapat berputar terhadap suatu titik. Secara matematis, keuntungan 

mekanis tuas dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝐾𝑀 =
𝑊

𝐹
=

𝐿𝑘

𝐿𝑏
 

dengan: 

𝐾𝑀= keuntungan mekanis 

𝑊 = berat beban (N) 
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𝐹 = gaya kuasa (N)  

𝐿𝑘 = lengan kuasa (m) 

𝐿𝑏 = lengan beban (m) 

 

2. Katrol 

Katrol merupakan suatu pesawat sederhana yang terdiri dari roda beralur 

yang dililit tali. Katrol menurut tempat kedudukannya dibagi menjadi 3 jenis, 

antara lain: katrol tetap, katrol bebas, dan katrol gabungan. 

 

3. Bidang Miring 

Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, sehingga 

keuntungan mekanisnya semakin kecil. Secara matematis, keuntungan 

mekanisnya dapat dirumuskan, sebagai berikut: 

𝐾𝑀 =
𝑊

𝑓
=

𝑆

ℎ
 

dengan: 

 = keuntungan mekanis  

 = berat beban (N) 

 = gaya kuasa (N) 

 = panjang bidang miring (m) 

 = tinggi bidang miring (m) 

 

4. Roda Gigi/Gir 

Gir merupakan sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan 

yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. 

Prinsip pesawat sederhana juga berlaku dalam sistem rangka pada tubuh 

manusia. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Eksperimen, Diskusi, dan Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

TAHAP PENDAHULUAN 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa bersama-sama. 

c. Guru memeriksa daftar hadir siswa serta menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa. 

d. Motivasi dan Apersepsi 

o Mengapa ketika kita tidak makan, kita merasa lemas? 

5 menit 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi 

o Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membaca 

materi tentang pengertian energi dan bentuk-bentuk energi. 

o Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan 

kembali materi yang telah dibaca. 

o Siswa dibagi menjadi 7 kelompok oleh guru, masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

 Elaborasi 

o Guru melakukan demonstrasi menggunakan batu. 

o Masing-masing kelompok mengamati fenomena yang telah 

diperagakan. 

o Guru memberikan arahan agar masing-masing kelompok 

dapat menjelaskan materi tentang energi kinetik dan energi 

potensial. 

o Guru memberikan lembar diskusi siswa kepada masing-

masing kelompok. 

o Siswa mendiskusikan permasalahan yang terdapat dalam 

lembar diskusi siswa. 

o Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan siswa yang lain. 

 Konfirmasi 

o Guru menanggapi presentasi hasil diskusi siswa. 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi 

perubahan energi yang telah dibaca. 

65 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

o Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan 

pemahaman, dan menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan. 

TAHAP PENUTUP 

a. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar diskusi siswa. 

b. Guru menyampaikan materi dalam buku untuk pertemuan 

berikutnya. 

c. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 

10 

menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

TAHAP PENDAHULUAN 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa bersama-sama. 

c. Guru memeriksa daftar hadir siswa serta menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa. 

d. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi 

sebelumnya. 

e. Motivasi dan Apersepsi 

o Perubahan energi apakah yang terjadi pada mangga ketika 

jatuh dari pohonnya? 

10 

menit 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi 

o Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membaca 

materi mengenai Hukum Kekekalan Energi. 

o Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan 

kembali materi yang telah dibaca. 

 Elaborasi 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai sumber 

energi pada tubuh manusia 

o Guru menunjuk salah satu siswa untuk melakukan 

demonstrasi berupa mendorong tembok dan mendorong 

meja. 

o Siswa mengamati fenomena yang diperagakan. 

100 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

o Guru memberikan arahan kepada siswa agar mampu 

menjelaskan konsep usaha dan hubungan antara usaha dan 

energi. 

o Siswa membaca materi mengenai jenis-jenis pesawat 

sederhana. 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai jenis-

jenis pesawat sederhana.  

 Konfirmasi 

o Guru meluruskan kesalahan pemahaman, dan bersama 

siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 

TAHAP PENUTUP 

a. Guru menyampaikan materi dalam buku untuk pertemuan 

berikutnya. 

b. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

berdoa. 

10 

menit 

 

Pertemuan 3 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

TAHAP PENDAHULUAN 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa bersama-sama. 

c. Guru memeriksa daftar hadir siswa serta menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa. 

d. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi 

sebelumnya. 

e. Motivasi dan Apersepsi 

o Mengapa ketika kita memindahkan barang menggunakan 

papan yang dimiringkan lebih ringan daripada mengangkat 

barang tersebut? 

10 

menit 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi 

o Siswa dibagi menjadi 7 kelompok oleh guru, masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

o Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

dan duduk berdasarkan anggota kelompoknya.  

 Elaborasi 

100 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

o Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk 

melakukan eksperimen. 

o Guru membagikan lembar kerja siswa kepada masing-

masing kelompok. 

o Siswa melakukan eksperimen sesuai dengan prosedur yang 

terdapat dalam lembar kerja siswa. 

o Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen. 

o Siswa mendiskusikan hasil analisis data dan membuat 

kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh serta 

menuliskannya di dalam lembar kerja siswa. 

o Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil eksperimennya di depan siswa yang lain. 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai 

penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan. 

o Guru menunjuk salah satu siswa untuk memperagakan 

bagian tubuh manusia yang bekerja dengan prinsip pesawat 

sederhana. 

o Siswa mengamati kegiatan yang diperagakan. 

o Guru memberikan arahan kepada siswa agar mampu 

menjelaskan bagian tubuh manusia yang bekerja dengan 

prinsip pesawat sederhana. 

 Konfirmasi 

o Guru menanggapi presentasi siswa dan menyampaikan 

kembali konsep pesawat sederhana. 

o Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan 

pemahaman, dan menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan. 

TAHAP PENUTUP 

a. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar kerja siswa. 

b. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

berdoa. 

10 

menit 

 

H. Alat dan Media Pembelajaran 

Alat dan Bahan : Kereta Mainan (Beban berbentuk Balok), Neraca Pegas, 

Bidang Miring, Penggaris, dan Batu 

Media   : Papan Tulis 
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I. Penilaian Hasil belajar 

1. Aspek yang dinilai: 

a. Kognitif : Ketepatan mengerjakan soal pre-test dan post-test, 

b. Afektif : Pengamatan sikap dan perilaku siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang mencakup sikap 

ilmiah siswa 

c. Psikomotorik :  Keterampilan proses siswa 

2. Bentuk tagihan : Lembar pre-test dan post-test, lembar diskusi     

siswa, serta lembar laporan praktikum 

3. Jenis tagihan :  Jawaban pre test dan post test,jawaban hasil diskusi 

siswa, dan  laporan praktikum 

 

J. Sumber Belajar 

Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis Literasi Sains bertema Aplikasi Konsep 

Energi dalam Kehidupan  

 

Guru Mapel IPA, 

 

 

 

Intan Nur Cahaya, S.Pd. 

NIP 197505041999032007 

Cimanggu, 15 April 2015 

Mahasiswa Praktikan, 

 

 

 

Amelia Cristina 

NIM 4201411023 
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LAMPIRAN 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Cimanggu 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi : Usaha dan Energi 

Kelas / Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu : 8 × 40 menit (3 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “usaha dan 

energi” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

5.4 Melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Pertemuan 1 

1. Menjelaskan konsep energi  

2. Menjelaskan bentuk-bentuk energi  

3. Menjelaskan perubahan bentuk energi  

Pertemuan 2 

4. Menjelaskan konsep Hukum Kekekalan Energi  

5. Menjelaskan sumber energi pada tubuh manusia  

6. Menjelaskan konsep usaha  

7. Menjelaskan hubungan antara usaha dan energi 

8. Menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana   

Pertemuan 3 

9. Menjelaskan penerapan jenis-jenis pesawat sederhana dalam kehidupan  
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D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Siswa dapat: 

1. Mendeskripsikan pengertian energi melalui membaca 

2. Menjelaskan bentuk-bentuk energi melalui demonstrasi 

3. Menjelaskan bahwa matahari merupakan sumber energi utama di bumi 

melalui diskusi 

4. Menjelaskan perubahan bentuk energi melalui tanya jawab 

Pertemuan 2 

Siswa dapat: 

5. Menjelaskan Hukum Kekekalan Energi melalui membaca 

6. Menjelaskan sumber energi pada tubuh manusia melalui tanya jawab 

7. Menjelaskan konsep usaha melalui demonstrasi 

8. Menjelaskan hubungan antara usaha dan energi melalui demonstrasi 

9. Menjelaskan prinsip kerja jenis-jenis pesawat sederhana melalui membaca 

Pertemuan 3 

Siswa dapat: 

10. Menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring melalui eksperimen 

11. Menjelaskan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan melalui tanya 

jawab 

 

E. Materi Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan energi yaitu 

joule (J). Adapun bentuk-bentuk energi, antara lain: energi kimia, energi kalor, 

energi cahaya, energi listrik, energi nuklir, dan energi mekanik.  

Perubahan bentuk energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain 

disebut konversi energi, sedangkan alat atau benda yang melakukan konversi 

energi disebut konverter (pengubah) energi.  

Pertemuan 2 

Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari 

bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain dikenal dengan Hukum 

Kekekalan Energi. Telah diketahui bahwa energi mekanik merupakan jumlah 

dari energi kinetik dan energi potensial.  

𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑘       

    𝐸𝑚 = 𝑚𝑔ℎ +
1

2
𝑚𝑣2     
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dengan, 

𝐸𝑝 = energi potensial (J)   𝑚   = massa benda (kg) 

𝐸𝑘 = energi kinetik (J)   𝑔    = percepatan gravitasi (m/s2) 

𝐸𝑚 = energi mekanik (J)   𝑣    = kecepatan (m/s) 

 

Apabila benda selama bergerak naik dan turun hanya dipengaruhi oleh 

gaya gravitasi, maka besar energi mekanik selalu tetap yang dikenal dengan 

Hukum Kekekalan Energi Mekanik. 

𝐸𝑚1
 = 𝐸𝑚2

      

    𝐸𝑝1
+ 𝐸𝑘1

 = 𝐸𝑝2
+ 𝐸𝑘2

    

Dalam fisika agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan hingga 

menempuh jarak tertentu. Ketika sebuah gaya bekerja pada arah yang sama 

dengan arah gerak benda, maka usaha dapat dihitung dengan cara : 

𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 = 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛        

    𝑊 = 𝐹 𝑥 𝑠      

Satuan dari usaha adalah joule. Satu joule sama dengan satu newton-meter 

(N.m). Daya menujukkan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. 

𝑃 =
𝑊

𝑡
 

dengan, 

P  = daya (J/s atau watt)    

W = usaha (J)    

t = waktu (s) 

 

Usaha yang dilakukan pada sebuah benda yang bergerak horisontal 

menyebabkan perubahan energi kinetik. Dengan demikian, besarnya usaha 

sama dengan perubahan energi kinetik benda. Secara matematis dapat 

dituliskan, sebagai berikut : 

𝑊 = ∆𝐸𝑘  

                    𝑊 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1             

dengan,   

𝑊 = usaha (J)    

∆𝐸𝑘 = perubahan energi kinetik (J) 

𝐸𝑘1 = energi kinetik awal (J) 

𝐸𝑘2   = energi kinetik akhir (J) 
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Namun, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi (benda yang 

bergerak vertikal) sama dengan perubahan energi potensial gravitasi. Secara 

matematis dapat dituliskan, sebagai berikut: 

EpW   

𝑊 = 𝐸𝑝2 − 𝐸𝑝1    

dengan,   

𝑊 = usaha (J)    

∆𝐸𝑝 = perubahan energi potensial (J) 

𝐸𝑝1 = energi potensial awal (J) 

𝐸𝑝2   = energi potensial akhir (J) 

 

Pesawat sederhana adalah peralatan yang menggunakan teknologi 

sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat 

sederhana yaitu tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau 

gir.  

 

Pertemuan 3 

Beberapa jenis pesawat sederhana, antara lain: 

1. Tuas atau Pengungkit. 

Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana berbentuk batang 

yang dapat berputar terhadap suatu titik. Secara matematis, keuntungan mekanis 

tuas dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝐾𝑀 =
𝑊

𝐹
=

𝐿𝑘

𝐿𝑏
 

dengan: 

𝐾𝑀= keuntungan mekanis 

𝑊 = berat beban (N) 

𝐹 = gaya kuasa (N)  

𝐿𝑘 = lengan kuasa (m) 

𝐿𝑏 = lengan beban (m) 

 

2. Katrol 

Katrol merupakan suatu pesawat sederhana yang terdiri dari roda beralur 

yang dililit tali. Katrol menurut tempat kedudukannya dibagi menjadi 3 jenis, 

antara lain: katrol tetap, katrol bebas, dan katrol gabungan. 
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3. Bidang Miring 

Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, sehingga 

keuntungan mekanisnya semakin kecil. Secara matematis, keuntungan 

mekanisnya dapat dirumuskan, sebagai berikut: 

 

𝐾𝑀 =
𝑊

𝑓
=

𝑆

ℎ
 

dengan: 

 = keuntungan mekanis  

 = berat beban (N) 

 = gaya kuasa (N) 

 = panjang bidang miring (m) 

 = tinggi bidang miring (m) 

 

4. Roda Gigi/Gir 

Gir merupakan sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan 

yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Eksperimen, Diskusi, dan Demonstrasi 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

TAHAP PENDAHULUAN 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa bersama-sama. 

c. Guru memeriksa daftar hadir siswa serta menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa. 

d. Motivasi dan Apersepsi 

o Mengapa ketika kita tidak makan, kita merasa lemas? 

5 menit 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi 

o Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membaca 

materi tentang pengertian energi dan bentuk-bentuk energi. 

o Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan 

kembali materi yang telah dibaca. 

65 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

o Siswa dibagi menjadi 7 kelompok oleh guru, masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

 Elaborasi 

o Guru melakukan demonstrasi menggunakan batu. 

o Masing-masing kelompok mengamati fenomena yang telah 

diperagakan. 

o Guru memberikan arahan agar masing-masing kelompok 

dapat menjelaskan materi tentang energi kinetik dan energi 

potensial. 

o Guru memberikan lembar diskusi siswa kepada masing-

masing kelompok. 

o Siswa mendiskusikan permasalahan yang terdapat dalam 

lembar diskusi siswa. 

o Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan siswa yang lain. 

 Konfirmasi 

o Guru menanggapi presentasi hasil diskusi siswa. 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi 

perubahan energi yang telah dibaca. 

o Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan 

pemahaman, dan menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan. 

TAHAP PENUTUP 

a. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar diskusi siswa. 

b. Guru menyampaikan materi dalam buku untuk pertemuan 

berikutnya. 

c. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 

10 

menit 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

TAHAP PENDAHULUAN 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa bersama-sama. 

c. Guru memeriksa daftar hadir siswa serta menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa. 

10 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

d. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi 

sebelumnya. 

e. Motivasi dan Apersepsi 

o Perubahan energi apakah yang terjadi pada mangga ketika 

jatuh dari pohonnya? 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi 

o Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membaca 

materi mengenai Hukum Kekekalan Energi. 

o Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan 

kembali materi yang telah dibaca. 

 Elaborasi 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai sumber 

energi pada tubuh manusia 

o Guru menunjuk salah satu siswa untuk melakukan 

demonstrasi berupa mendorong tembok dan mendorong 

meja. 

o Siswa mengamati fenomena yang diperagakan. 

o Guru memberikan arahan kepada siswa agar mampu 

menjelaskan konsep usaha dan hubungan antara usaha dan 

energi. 

o Siswa membaca materi mengenai jenis-jenis pesawat 

sederhana. 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai jenis-

jenis pesawat sederhana.  

 Konfirmasi 

o Guru meluruskan kesalahan pemahaman, dan bersama 

siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 

100 

menit 

TAHAP PENUTUP 

a. Guru menyampaikan materi dalam buku untuk pertemuan 

berikutnya. 

b. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

berdoa. 

10 

menit 
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Pertemuan 3 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

TAHAP PENDAHULUAN 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa bersama-sama. 

c. Guru memeriksa daftar hadir siswa serta menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa. 

d. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi 

sebelumnya. 

e. Motivasi dan Apersepsi 

o Mengapa ketika kita memindahkan barang menggunakan 

papan yang dimiringkan lebih ringan daripada mengangkat 

barang tersebut? 

10 

menit 

TAHAP INTI 

 Eksplorasi 

o Siswa dibagi menjadi 7 kelompok oleh guru, masing-

masing kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 

o Guru membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 

dan duduk berdasarkan anggota kelompoknya.  

 Elaborasi 

o Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk 

melakukan eksperimen. 

o Guru membagikan lembar kerja siswa kepada masing-

masing kelompok. 

o Siswa melakukan eksperimen sesuai dengan prosedur yang 

terdapat dalam lembar kerja siswa. 

o Guru membimbing siswa dalam melakukan eksperimen. 

o Siswa mendiskusikan hasil analisis data dan membuat 

kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh serta 

menuliskannya di dalam lembar kerja siswa. 

o Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil eksperimennya di depan siswa yang lain. 

o Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai 

penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan. 

 Konfirmasi 

o Guru menanggapi presentasi siswa dan menyampaikan 

kembali konsep pesawat sederhana. 

100 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

o Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan 

pemahaman, dan menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan. 

TAHAP PENUTUP 

a. Guru meminta siswa mengumpulkan lembar kerja siswa. 

b. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

berdoa. 

10 

menit 

 

H. Alat dan Media Pembelajaran 

Alat dan Bahan : Kereta Mainan (Beban berbentuk Balok), Neraca Pegas, 

Bidang Miring, Meteran, Benang, dan Batu 

Media   : Papan Tulis 

 

I. Penilaian Hasil belajar 

c. Aspek yang dinilai: 

d. Kognitif : Ketepatan mengerjakan soal pre-test dan post-test, 

e. Afektif : Pengamatan sikap dan perilaku siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang mencakup sikap 

ilmiah siswa 

f. Psikomotorik :  Keterampilan proses siswa 

d. Bentuk tagihan : Lembar pre-test dan post-test, lembar diskusi     

siswa, serta lembar laporan praktikum 

e. Jenis tagihan :  Jawaban pre test dan post test,jawaban hasil diskusi 

siswa, dan  laporan praktikum 

 

J. Sumber Belajar 

Wasis & S. Yuli Irianto. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 2 untuk SMP dan 

MTs kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.  

 

Guru Mapel IPA, 

 

 

 

Intan Nur Cahaya, S.Pd. 

NIP 197505041999032007 

Cimanggu, 15 April 2015 

Mahasiswa Praktikan, 

 

 

 

Amelia Cristina 

NIM 4201411023 
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LAMPIRAN 16  

LEMBAR KERJA SISWA 

KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 17  

LEMBAR KERJA SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 
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LAMPIRAN 18 

UJI HOMOGENITAS NILAI AWAL 

 

Kelas VIII A 

 

No. Nilai UAS (xi) xi - x rata-rata (b) b^2 

1 37 -10.270 105.478 

2 48 0.730 0.533 

3 47 -0.270 0.073 

4 53 5.730 32.830 

5 52 4.730 22.370 

6 48 0.730 0.533 

7 52 4.730 22.370 

8 42 -5.270 27.776 

9 45 -2.270 5.154 

10 40 -7.270 52.857 

11 50 2.730 7.451 

12 50 2.730 7.451 

13 47 -0.270 0.073 

14 65 17.730 314.343 

15 60 12.730 162.046 

16 42 -5.270 27.776 

17 43 -4.270 18.235 

18 40 -7.270 52.857 

19 33 -14.270 203.641 

20 42 -5.270 27.776 

21 42 -5.270 27.776 

22 43 -4.270 18.235 

23 53 5.730 32.830 

24 58 10.730 115.127 

25 50 2.730 7.451 

26 58 10.730 115.127 

27 53 5.730 32.830 

28 48 0.730 0.533 

29 47 -0.270 0.073 

30 50 2.730 7.451 

31 53 5.730 32.830 

32 42 -5.270 27.776 
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33 43 -4.270 18.235 

34 45 -2.270 5.154 

35 43 -4.270 18.235 

36 43 -4.270 18.235 

37 42 -5.270 27.776 

Total 

Nilai 
1749 Total b^2 1597.297 

x 

rata-

rata 

47.270 Si^2=total b^2/n-1 44.369 

 

 

Kelas VIII B 

 

No. Nilai UAS (xi) xi - x rata-rata (b) b^2 

1 32 -10.342 106.959 

2 43 0.658 0.433 

3 43 0.658 0.433 

4 52 9.658 93.275 

5 45 2.658 7.064 

6 48 5.658 32.012 

7 38 -4.342 18.854 

8 37 -5.342 28.538 

9 28 -14.342 205.696 

10 35 -7.342 53.907 

11 40 -2.342 5.485 

12 45 2.658 7.064 

13 47 4.658 21.696 

14 45 2.658 7.064 

15 45 2.658 7.064 

16 45 2.658 7.064 

17 47 4.658 21.696 

18 50 7.658 58.643 

19 48 5.658 32.012 

20 48 5.658 32.012 

21 43 0.658 0.433 

22 45 2.658 7.064 

23 42 -0.342 0.117 
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24 40 -2.342 5.485 

25 37 -5.342 28.538 

26 37 -5.342 28.538 

27 48 5.658 32.012 

28 37 -5.342 28.538 

29 37 -5.342 28.538 

30 40 -2.342 5.485 

31 37 -5.342 28.538 

32 42 -0.342 0.117 

33 52 9.658 93.275 

34 47 4.658 21.696 

35 33 -9.342 87.275 

36 48 5.658 32.012 

37 43 0.658 0.433 

38 40 -2.342 5.485 

Total 

Nilai 
1609 Total b^2 1180.553 

x 

rata-

rata 

42.342 Si^2=total b^2/n-1 31.907 

 

 

KELAS VIII C 

No. Nilai UAS (xi) xi - x rata-rata (b) b^2 

1 32 -13.105 171.748 

2 68 22.895 524.169 

3 37 -8.105 65.695 

4 40 -5.105 26.064 

5 37 -8.105 65.695 

6 55 9.895 97.906 

7 50 4.895 23.958 

8 50 4.895 23.958 

9 53 7.895 62.327 

10 48 2.895 8.380 

11 42 -3.105 9.643 

12 48 2.895 8.380 

13 43 -2.105 4.432 

14 40 -5.105 26.064 



188 
 

 

 

15 48 2.895 8.380 

16 45 -0.105 0.011 

17 48 2.895 8.380 

18 52 6.895 47.537 

19 42 -3.105 9.643 

20 47 1.895 3.590 

21 37 -8.105 65.695 

22 40 -5.105 26.064 

23 47 1.895 3.590 

24 38 -7.105 50.485 

25 40 -5.105 26.064 

26 45 -0.105 0.011 

27 50 4.895 23.958 

28 35 -10.105 102.116 

29 40 -5.105 26.064 

30 53 7.895 62.327 

31 37 -8.105 65.695 

32 42 -3.105 9.643 

33 50 4.895 23.958 

34 55 9.895 97.906 

35 47 1.895 3.590 

36 47 1.895 3.590 

37 38 -7.105 50.485 

38 48 2.895 8.380 

Total 

Nilai 
1714 Total b^2 1845.579 

x 

rata-

rata 

45.105 Si^2=total b^2/n-1 49.881 

 

 

KELAS VIII D 

No. Nilai UAS (xi) xi - x rata-rata (b) b^2 

1 38 -8.838 78.107 

2 52 5.162 26.648 

3 45 -1.838 3.378 

4 48 1.162 1.351 

5 45 -1.838 3.378 
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6 48 1.162 1.351 

7 43 -3.838 14.729 

8 48 1.162 1.351 

9 35 -11.838 140.134 

10 53 6.162 37.972 

11 47 0.162 0.026 

12 52 5.162 26.648 

13 58 11.162 124.594 

14 58 11.162 124.594 

15 57 10.162 103.270 

16 53 6.162 37.972 

17 40 -6.838 46.756 

18 47 0.162 0.026 

19 42 -4.838 23.405 

20 47 0.162 0.026 

21 42 -4.838 23.405 

22 50 3.162 9.999 

23 50 3.162 9.999 

24 53 6.162 37.972 

25 45 -1.838 3.378 

26 43 -3.838 14.729 

27 50 3.162 9.999 

28 43 -3.838 14.729 

29 48 1.162 1.351 

30 48 1.162 1.351 

31 45 -1.838 3.378 

32 45 -1.838 3.378 

33 47 0.162 0.026 

34 48 1.162 1.351 

35 42 -4.838 23.405 

36 38 -8.838 78.107 

37 40 -6.838 46.756 

Total 

Nilai 
1733 Total b^2 1079.027 

x 

rata-

rata 

46.838 Si^2=total b^2/n-1 29.973 
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KELAS VIII E 

No. Nilai UAS (xi) xi - x rata-rata (b) b^2 

1 47 1.711 2.926 

2 38 -7.289 53.136 

3 40 -5.289 27.979 

4 43 -2.289 5.242 

5 43 -2.289 5.242 

6 43 -2.289 5.242 

7 30 -15.289 233.768 

8 48 2.711 7.347 

9 52 6.711 45.031 

10 37 -8.289 68.715 

11 52 6.711 45.031 

12 48 2.711 7.347 

13 47 1.711 2.926 

14 53 7.711 59.452 

15 42 -3.289 10.821 

16 45 -0.289 0.084 

17 58 12.711 161.557 

18 60 14.711 216.400 

19 33 -12.289 151.031 

20 43 -2.289 5.242 

21 48 2.711 7.347 

22 52 6.711 45.031 

23 50 4.711 22.189 

24 43 -2.289 5.242 

25 48 2.711 7.347 

26 38 -7.289 53.136 

27 35 -10.289 105.873 

28 57 11.711 137.136 

29 47 1.711 2.926 

30 52 6.711 45.031 

31 40 -5.289 27.979 

32 48 2.711 7.347 

33 45 -0.289 0.084 

34 43 -2.289 5.242 

35 38 -7.289 53.136 

36 48 2.711 7.347 
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37 52 6.711 45.031 

38 35 -10.289 105.873 

Total 

Nilai 
1721 Total b^2 1797.816 

x 

rata-

rata 

45.289 Si^2=total b^2/n-1 48.590 

 

 

Hipotesis 

Ho :  2
1 = 2

2 = 2
3 = 2

4 = 2
5 

Kriteria 

Ho diterima jika 2 hitung < 2 (1- (k-1) 

 

No. Kelas ni dk = ni - 1 Si2 (dk) Si
2 log Si

2 
(dk) 

log Si
2 

1 VIII A 37 36 44.37 1597.30 1.65 59.29 

2 VIII B 38 37 31.91 1180.67 1.50 55.65 

3 VIII C 38 37 49.88 1845.56 1.70 62.82 

4 VIII D 37 36 29.97 1078.92 1.48 53.16 

5 VIII E 38 37 48.59 1797.83 1.69 62.40 

∑ 188 183 204.72 7500.28 8.01 293.33 

 

Varians gabungan dari  kelompok sampel adalah: 

𝑆2 =
Σ(𝑛𝑖 − 1)𝑆𝑖2

Σ(𝑛𝑖 − 1)
=

7500.2773

183
= 40.9851 

log 𝑆2 = 1.612626 

 

Harga satuan B: 

𝐵 = (log 𝑆2)Σ(𝑛𝑖 − 1) 

    = 1.612626 𝑥 183 

     = 295.1 

 

𝜒2 = (𝐿𝑛 10){𝐵 − Σ(𝑛𝑖 − 1) log 𝑆𝑖
2} 

     = 2.3026 {295.111 − 293.3265} 

      = 4.108 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = k-1 =5-1 = 4 diperoleh 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 9.488 . 

Karena  𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  <  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka data antar kelompok mempunyai varians yang sama. 
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ANALISIS HASIL UJI COBA SOAL PRE-TEST POST-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
A

M
P

IR
A

N
 1

9
 



193 
 

 

 

 



194 
 

 

 

LAMPIRAN 20 

REKAP HASIL UJI COBA SOAL PRE-TEST POST-TEST  

 

 

No. 

Soal 
Reliabilitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1 Reliabel Dibuang Mudah Digunakan 

2 Reliabel Dibuang Sedang Dibuang 

3 Reliabel Diterima, tetapi 

diperbaiki 

Mudah Digunakan 

4 Reliabel Diterima, tetapi 

diperbaiki 

Mudah Digunakan 

5 Reliabel Diperbaiki Sukar Digunakan 

6 Reliabel Dibuang Sukar Digunakan 

7 Reliabel Diterima, tetapi 

diperbaiki 

Sedang Digunakan 

8 Reliabel Dibuang Sukar Dibuang 

9 Reliabel Diperbaiki Sedang Digunakan 

10 Reliabel Dibuang Sukar Dibuang 

11 Reliabel Dibuang Mudah Digunakan 

12 Reliabel Dibuang Sukar Dibuang 

13 Reliabel Dibuang Sukar Digunakan 

14 Reliabel Diterima, tetapi 

diperbaiki 

Mudah Digunakan 

15 Reliabel Diterima Sedang Digunakan 

16 Reliabel Dibuang Sedang Digunakan 

17 Reliabel Dibuang Sukar Dibuang 

18 Reliabel Dibuang Sedang Dibuang 

19 Reliabel Diterima Sedang Digunakan 

20 Reliabel Dibuang Sukar Digunakan 

21 Reliabel Diperbaiki Sukar Digunakan 

22 Reliabel Dibuang Sukar Digunakan 
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LAMPIRAN 21 

ANALISIS UJI KELAYAKAN 
 

 

 

1. Kelayakan Isi 

 

No. 
Kode 

Validator 
f N P(%) Kriteria 

1. V-1 58 64 90.63 
Sangat 

Valid 

2. V-2 61 64 95.31 
Sangat 

Valid 

3. V-3 60 64 93.75 
Sangat 

Valid 

 

2. Kelayakan Penyajian 

No. 
Kode 

Validator 
f N P(%) Kriteria 

1. V-1 72 80 90.00 
Sangat 

Valid 

2. V-2 71 80 88.75 
Sangat 

Valid 

3. V-3 69 80 86.25 
Sangat 

Valid 

 

3. Kelayakan Bahasa 

No. 
Kode 

Validator 
f N P(%) Kriteria 

1. V-1 47 52 90.38 
Sangat 

Valid 

2. V-2 51 52 98.08 
Sangat 

Valid 

3. V-3 50 52 96.15 
Sangat 

Valid 
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4. Kelayakan Grafis 

No. 
Kode 

Validator 
f N P(%) Kriteria 

1. V-1 40 44 90.91 
Sangat 

Valid 

2. V-2 43 44 97.73 
Sangat 

Valid 

3. V-3 41 44 93.18 
Sangat 

Valid 

 

5. Literasi Sains 

No. 
Kode 

Validator 
f N P(%) Kriteria 

1. V-1 95 108 87.96 
Sangat 

Valid 

2. V-2 91 108 84.26 
Cukup 

Valid 

3. V-3 100 108 92.59 
Sangat 

Valid 

 

ASPEK LITERASI SAINS 

No. 
Kode 

Validator 

Sains sebagai 

Batang Tubuh 

Pengetahuan 

Sains sebagai 

Cara untuk 

Menyelidiki 

Sains sebagai 

Cara Berpikir 

Interaksi 

antara Sains, 

Teknologi, dan 

Masyarakat 

f N P(%) f N P(%) f N P(%) f N P(%) 

1. V-1 30 32 93.75 21 24 87.5 31 36 86.11 13 16 81.25 

2. V-2 29 32 90.63 17 24 70.83 31 36 86.11 14 16 87.5 

3. V-3 29 32 90.63 22 24 91.67 36 36 100 13 16 81.25 

Rata-rata     91.67     83.33     90.74     83.33 

Kriteria Sangat Valid Cukup Valid Sangat Valid Cukup Valid 
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LAMPIRAN 22 

ANALISIS UJI KETERBACAAN 

 

 

 

 

No. 
Kode 

Siswa 
f N P (%) 

1. UK - 1 147 152 96.71 

2. UK - 2 110 152 72.37 

3. UK - 3 151 152 99.34 

4. UK - 4 151 152 99.34 

5. UK - 5 118 152 77.63 

6. UK - 6 149 152 98.03 

7. UK - 7 141 152 92.76 

8. UK - 8 147 152 96.71 

9. UK - 9 151 152 99.34 

10. UK - 10 126 152 82.89 

Rata-rata 91.51 

Kategori 

Bahan 

Ajar 

mudah 

dipahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 x 100% 
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LAMPIRAN 23 

UJI NORMALITAS HASIL PRE-TEST 

KELAS KONTROL 

 

Kelas Kontrol 

No.  Kode Siswa Nilai Pre-test 

1. KK-01 18 

2. KK-02 25 

3. KK-03 26 

4. KK-04 26 

5. KK-05 21 

6. KK-06 21 

7. KK-07 25 

8. KK-08 29 

9. KK-09 28 

10. KK-10 15 

11. KK-11 33 

12. KK-12 25 

13. KK-13 21 

14. KK-14 21 

15. KK-15 39 

16. KK-16 19 

17. KK-17 24 

18. KK-18 24 

19. KK-19 34 

20. KK-20 19 

21. KK-21 20 

22. KK-22 23 

23. KK-23 24 

24. KK-24 23 

25. KK-25 25 

26. KK-26 28 

27. KK-27 34 

28. KK-28 28 

29. KK-29 15 

30. KK-30 23 
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31. KK-31 14 

32. KK-32 34 

33. KK-33 19 

34. KK-34 25 

35. KK-35 25 

36. KK-36 38 

∑   891 

n1   36 

x1   24.75 

S2   37.05 

S   6.09 

Max   39 

Min   14 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika .
22


tabelhitung

                

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 39  Panjang Kelas  = 4.1 

Nilai Minimal  = 14  Rata-rata (x)  = 24.75 

Rentang  = 25  S   = 6.09 

Banyak Kelas  = 6  n   = 36 
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Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk 

Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

14.0 - 18.0 13.50 -1.85 0.468 0.119 4.295 4.0 0.020 

19.0 - 23.0 18.50 -1.03 0.349 0.265 9.551 11.0 0.220 

24.0 - 28.0 23.50 -0.21 0.083 0.316 11.362 14.0 0.613 

29.0 - 33.0 28.50 0.62 0.232 0.193 6.937 2.0 3.514 

34.0 - 38.0 33.50 1.44 0.425 0.063 2.268 4.0 1.323 

39.0 - 43.0 38.50 2.26 0.488 0.010 0.364 1.0 1.114 

      42.50 2.92 0.498         

                
2
 6.803 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 
2

tabel
= 11.070 . 

Karena 
22

tabelhitung
 , maka data tersebut terdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 24 

UJI NORMALITAS HASIL PRE-TEST 

KELAS EKSPERIMEN 

Kelas Eksperimen 

No.  Kode Siswa Nilai Pre-test 

1. KE- 01 8 

2. KE- 02 13 

3. KE- 03 18 

4. KE- 04 25 

5. KE- 05 9 

6. KE- 06 9 

7. KE- 07 23 

8. KE- 08 19 

9. KE- 09 11 

10. KE- 10 19 

11. KE- 11 11 

12. KE- 12 18 

13. KE- 13 14 

14. KE- 14 10 

15. KE- 15 24 

16. KE- 16 14 

17. KE- 17 21 

18. KE- 18 14 

19. KE- 19 10 

20. KE- 20 18 

21. KE- 21 11 

22. KE- 22 13 

23. KE- 23 18 

24. KE- 24 16 

25. KE- 25 14 

26. KE- 26 15 

27. KE- 27 16 

28. KE- 28 9 

29. KE- 29 21 

30. KE- 30 11 

31. KE- 31 10 
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32. KE- 32 9 

33. KE- 33 21 

34. KE- 34 23 

35. KE- 35 14 

∑   529 

n1   35 

x1   15.11 

S2   24.46 

S   4.95 

Max   25 

Min   8 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika .
22


tabelhitung

                    

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 25  Panjang Kelas  = 2.8 

Nilai Minimal  = 8  Rata-rata (x)  = 15.11 

Rentang  = 17  S   = 4.95 

Banyak Kelas  = 6  n   = 35 
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Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

8.0 - 10.0 7.50 -1.54 0.438 0.114 4.004 8.0 3.998 

11.0 - 13.0 10.50 -0.93 0.324 0.195 6.808 6.0 0.096 

14.0 - 16.0 13.50 -0.33 0.129 0.240 8.386 8.0 0.018 

17.0 - 19.0 16.50 0.28 0.110 0.203 7.105 6.0 0.172 

20.0 - 22.0 19.50 0.89 0.313 0.119 4.151 3.0 0.319 

23.0 - 25.0 22.50 1.49 0.432 0.039 1.379 4.0 4.982 

   24.50 1.90 0.471     

        
2
 9.574 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 
2

tabel
= 11.070 . 

Karena 
22

tabelhitung
 , maka data tersebut terdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 25 

UJI NORMALITAS HASIL POST-TEST 

KELAS KONTROL 

Kelas Kontrol 

No.  Kode Siswa Nilai Post-Test 

1. KK-01 41 

2. KK-02 53 

3. KK-03 35 

4. KK-04 53 

5. KK-05 44 

6. KK-06 36 

7. KK-07 36 

8. KK-08 40 

9. KK-09 40 

10. KK-10 40 

11. KK-11 43 

12. KK-12 39 

13. KK-13 31 

14. KK-14 38 

15. KK-15 41 

16. KK-16 33 

17. KK-17 50 

18. KK-18 43 

19. KK-19 55 

20. KK-20 36 

21. KK-21 38 

22. KK-22 45 

23. KK-23 49 

24. KK-24 34 

25. KK-25 48 

26. KK-26 40 

27. KK-27 43 

28. KK-28 38 

29. KK-29 39 

30. KK-30 40 

31. KK-31 38 
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32. KK-32 43 

33. KK-33 44 

34. KK-34 33 

35. KK-35 43 

36. KK-36 40 

∑   1482 

n1   36 

x1   41.17 

S2   33.40 

S   5.78 

Max   55 

Min   31 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika .
22


tabelhitung

  

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 55  Panjang Kelas  = 3.9 

Nilai Minimal  = 31  Rata-rata (x)  = 41.17 

Rentang  = 24  S   = 5.78 

Banyak Kelas  = 6  n   = 36 
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Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

30.0 - 34.0 29.50 -2.02 0.478 0.103 3.722 4.0 0.021 

35.0 - 39.0 34.50 -1.15 0.375 0.261 9.389 10.0 0.040 

40.0 - 44.0 39.50 -0.29 0.114 0.333 11.992 15.0 0.755 

45.0 - 49.0 44.50 0.58 0.219 0.206 7.420 3.0 2.633 

50.0 - 54.0 49.50 1.44 0.425 0.065 2.322 3.0 0.198 

55.0 - 59.0 54.50 2.31 0.490 0.009 0.328 1.0 1.380 

   58.50 3.00 0.499     

        
2
 5.026 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 
2

tabel
= 11.070 . 

Karena 
22

tabelhitung
 , maka data tersebut terdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 26 

UJI NORMALITAS HASIL POST-TEST 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Kelas Eksperimen 

No.  Kode Siswa Nilai Post-Test 

1. KE-01 54 

2. KE-02 71 

3. KE-03 75 

4. KE-04 78 

5. KE-05 65 

6. KE-06 69 

7. KE-07 74 

8. KE-08 71 

9. KE-09 66 

10. KE-10 55 

11. KE-11 69 

12. KE-12 74 

13. KE-13 73 

14. KE-14 75 

15. KE-15 84 

16. KE-16 74 

17. KE-17 79 

18. KE-18 74 

19. KE-19 78 

20. KE-20 75 

21. KE-21 79 

22. KE-22 74 

23. KE-23 66 

24. KE-24 71 

25. KE-25 61 

26. KE-26 83 

27. KE-27 85 

28. KE-28 75 

29. KE-29 76 
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30. KE-30 69 

31. KE-31 68 

32. KE-32 64 

33. KE-33 73 

34. KE-34 75 

35. KE-35 68 

∑   2520 

n1   35 

x1   72.00 

S2   49.06 

S   7.00 

Max   85 

Min   54 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika .
22


tabelhitung

  

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 85  Panjang Kelas  = 5.1 

Nilai Minimal  = 54  Rata-rata (x)  = 72.00 

Rentang  = 31  S   = 7.00 

Banyak Kelas  = 6  n   = 35 
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Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

54.0 - 59.0 53.50 -2.64 0.496 0.031 1.075 2.0 0.797 

60.0 - 65.0 59.50 -1.78 0.465 0.141 4.949 3.0 0.768 

66.0 - 71.0 65.50 -0.93 0.324 0.296 10.357 10.0 0.012 

72.0 - 77.0 71.50 -0.07 0.028 0.313 10.959 13.0 0.380 

78.0 - 83.0 77.50 0.79 0.285 0.164 5.751 5.0 0.098 

84.0 - 89.0 83.50 1.64 0.450 0.041 1.449 2.0 0.210 

   88.50 2.36 0.491     

        
2
 2.265 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 
2

tabel
= 11.070 . 

Karena 
22

tabelhitung
 , ma ka data tersebut terdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 27 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF 

KELAS KONTROL 

 

No. 
Kode 

Siswa 

Nilai 

Pre-Test 

Nilai 

Post-Test 
Gain Gain (%) 

1. KK-01 18 41 0.28 28 

2. KK-02 25 53 0.37 37 

3. KK-03 26 35 0.12 12 

4. KK-04 26 53 0.36 36 

5. KK-05 21 44 0.29 29 

6. KK-06 21 36 0.19 19 

7. KK-07 25 36 0.15 15 

8. KK-08 29 40 0.15 15 

9. KK-09 28 40 0.17 17 

10. KK-10 15 40 0.29 29 

11. KK-11 33 43 0.15 15 

12. KK-12 25 39 0.19 19 

13. KK-13 21 31 0.13 13 

14. KK-14 21 38 0.22 22 

15. KK-15 39 41 0.03 3 

16. KK-16 19 33 0.17 17 

17. KK-17 24 50 0.34 34 

18. KK-18 24 43 0.25 25 

19. KK-19 34 55 0.32 32 

20. KK-20 19 36 0.21 21 

21. KK-21 20 38 0.23 23 

22. KK-22 23 45 0.29 29 

23. KK-23 24 49 0.33 33 

24. KK-24 23 34 0.14 14 

25. KK-25 25 48 0.31 31 

26. KK-26 28 40 0.17 17 

27. KK-27 34 43 0.14 14 

28. KK-28 28 38 0.14 14 

29. KK-29 15 39 0.28 28 

30. KK-30 23 40 0.22 22 

31. KK-31 14 38 0.28 28 
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32. KK-32 34 43 0.14 14 

33. KK-33 19 44 0.31 31 

34. KK-34 25 33 0.11 11 

35. KK-35 25 43 0.24 24 

36. KK-36 38 40 0.03 3 

Rata - rata 0.21 21 

Kriteria Rendah  

Rata - rata 24.75 41.17 0.22  

Kriteria Rendah  
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LAMPIRAN 28 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF 

KELAS EKSPERIMEN 

 

No. 
Kode 

Siswa 

Nilai 

Pre-Test 

Nilai 

Post-Test 
Gain  Gain (%)  

1. KE-01 8 54 0.50 50 

2. KE-02 13 71 0.67 67 

3. KE-03 18 75 0.70 70 

4. KE-04 25 78 0.71 71 

5. KE-05 9 65 0.62 62 

6. KE-06 9 69 0.66 66 

7. KE-07 23 74 0.66 66 

8. KE-08 19 71 0.64 64 

9. KE-09 11 66 0.62 62 

10. KE-10 19 55 0.44 44 

11. KE-11 11 69 0.65 65 

12. KE-12 18 74 0.68 68 

13. KE-13 14 73 0.69 69 

14. KE-14 10 75 0.72 72 

15. KE-15 24 84 0.79 79 

16. KE-16 14 74 0.70 70 

17. KE-17 21 79 0.73 73 

18. KE-18 14 74 0.70 70 

19. KE-19 10 78 0.76 76 

20. KE-20 18 75 0.70 70 

21. KE-21 11 79 0.76 76 

22. KE-22 13 74 0.70 70 

23. KE-23 18 66 0.59 59 

24. KE-24 16 71 0.65 65 

25. KE-25 14 61 0.55 55 

26. KE-26 15 83 0.80 80 

27. KE-27 16 85 0.82 82 

28. KE-28 9 75 0.73 73 

29. KE-29 21 76 0.70 70 

30. KE-30 11 69 0.65 65 

31. KE-31 10 68 0.64 64 

32. KE-32 9 64 0.60 60 
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33. KE-33 21 73 0.66 66 

34. KE-34 23 75 0.68 68 

35. KE-35 14 68 0.63 63 

Rata - rata  0.67 67 

Kriteria Sedang   

Rata - rata  15.11 72.00 0.67   

Kriteria Sedang   
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF TIAP ASPEK LITERASI SAINS 

KELAS KONTROL 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek Literasi Sains 

A B C D 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

1. KK-01 9 21 0.13 1 5 0.04 4 6 0.02 4 9 0.05 

2. KK-02 11 21 0.11 3 8 0.05 5 11 0.06 6 13 0.07 

3. KK-03 14 16 0.02 1 5 0.04 4 4 0.00 8 10 0.02 

4. KK-04 15 19 0.05 1 9 0.08 4 13 0.09 6 13 0.07 

5. KK-05 10 23 0.14 3 6 0.03 1 6 0.05 8 9 0.01 

6. KK-06 11 19 0.09 1 6 0.05 3 4 0.01 6 8 0.02 

7. KK-07 14 18 0.05 3 4 0.01 3 5 0.02 6 10 0.04 

8. KK-08 13 20 0.08 3 5 0.02 6 5 -0.01 8 10 0.02 

9. KK-09 11 16 0.06 3 6 0.03 6 6 0.00 8 11 0.03 

10. KK-10 9 21 0.13 1 5 0.04 3 5 0.02 3 9 0.06 

11. KK-11 14 16 0.02 3 9 0.06 8 8 0.00 9 10 0.01 

12. KK-12 11 15 0.04 3 4 0.01 5 9 0.04 6 11 0.05 

13. KK-13 10 15 0.06 3 6 0.03 3 4 0.01 6 6 0.00 

14. KK-14 11 19 0.09 1 6 0.05 3 5 0.02 6 8 0.02 

15. KK-15 16 16 0.00 6 8 0.02 9 10 0.01 8 8 0.00 

16. KK-16 6 10 0.04 3 4 0.01 4 10 0.06 6 9 0.03 

17. KK-17 15 21 0.07 1 8 0.07 1 6 0.05 6 15 0.10 
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18. KK-18 13 20 0.08 1 6 0.05 4 6 0.02 6 10 0.04 

19. KK-19 13 23 0.11 8 13 0.05 5 9 0.04 9 11 0.02 

20. KK-20 11 20 0.10 1 4 0.03 3 4 0.01 4 9 0.05 

21. KK-21 13 13 0.00 3 8 0.05 4 8 0.04 1 10 0.09 

22. KK-22 10 23 0.14 3 9 0.06 4 5 0.01 6 9 0.03 

23. KK-23 10 24 0.16 5 6 0.01 3 6 0.03 6 13 0.07 

24. KK-24 11 19 0.09 1 4 0.03 4 4 0.00 6 8 0.02 

25. KK-25 14 24 0.12 1 5 0.04 4 8 0.04 6 11 0.05 

26. KK-26 10 20 0.11 4 5 0.01 5 5 0.00 9 10 0.01 

27. KK-27 14 19 0.06 5 6 0.01 6 6 0.00 9 11 0.02 

28. KK-28 14 16 0.02 3 6 0.03 4 5 0.01 8 10 0.02 

29. KK-29 9 21 0.13 1 4 0.03 3 5 0.02 3 9 0.06 

30. KK-30 11 20 0.10 0 6 0.06 5 5 0.00 6 9 0.03 

31. KK-31 9 16 0.08 0 8 0.08 5 4 -0.01 0 10 0.10 

32. KK-32 13 16 0.03 6 11 0.05 6 5 -0.01 9 10 0.01 

33. KK-33 10 24 0.16 0 6 0.06 4 5 0.01 5 9 0.04 

34. KK-34 11 15 0.04 1 4 0.03 4 4 0.00 9 10 0.01 

35. KK-35 13 20 0.08 1 6 0.05 3 5 0.02 9 11 0.02 

36. KK-36 16 15 -0.01 6 6 0.00 8 9 0.01 8 10 0.02 

Rata-rata 1     0.08     0.04     0.02     0.04 

Rata-rata 2 11.81 18.72 0.08 2.50 6.31 0.04 4.33 6.25 0.02 6.36 9.97 0.04 

Kriteria     Rendah     Rendah     Rendah     Rendah 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF TIAP ASPEK LITERASI SAINS 

KELAS EKSPERIMEN 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek Literasi Sains 

A B C D 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

Nilai 

Pre-

Test 

Nilai 

Post-

Test 

Gain 

1. KE-01 1 21 0.20 3 13 0.10 1 6 0.05 3 14 0.11 

2. KE-02 8 28 0.22 0 18 0.18 5 9 0.04 0 18 0.18 

3. KE-03 4 30 0.27 5 18 0.14 3 14 0.11 6 14 0.09 

4. KE-04 10 34 0.27 3 18 0.15 8 9 0.01 5 18 0.14 

5. KE-05 3 24 0.22 0 18 0.18 0 11 0.11 6 13 0.07 

6. KE-06 4 28 0.25 0 18 0.18 0 11 0.11 5 13 0.08 

7. KE-07 16 33 0.20 0 18 0.18 5 9 0.04 1 15 0.14 

8. KE-08 4 29 0.26 5 18 0.14 4 14 0.10 6 11 0.05 

9. KE-09 5 25 0.21 1 14 0.13 0 10 0.10 5 18 0.14 

10. KE-10 9 21 0.13 0 13 0.13 4 9 0.05 6 13 0.07 

11. KE-11 4 30 0.27 3 18 0.15 0 8 0.08 5 14 0.09 

12. KE-12 10 31 0.23 1 18 0.17 1 9 0.08 5 16 0.12 

13. KE-13 5 31 0.27 3 18 0.15 1 11 0.10 5 13 0.08 

14. KE-14 5 28 0.24 0 18 0.18 0 14 0.14 5 16 0.12 

15. KE-15 10 31 0.23 5 18 0.14 8 18 0.11 1 18 0.17 

16. KE-16 10 28 0.20 0 18 0.18 4 13 0.09 0 16 0.16 
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17. KE-17 9 31 0.24 0 18 0.18 6 13 0.07 6 18 0.13 

18. KE-18 8 26 0.20 0 18 0.18 5 13 0.08 1 18 0.17 

19. KE-19 4 33 0.30 0 18 0.18 1 14 0.13 5 14 0.09 

20. KE-20 5 28 0.24 3 18 0.15 3 13 0.10 8 18 0.11 

21. KE-21 5 33 0.29 0 18 0.18 4 13 0.09 3 16 0.13 

22. KE-22 5 30 0.26 0 18 0.18 8 14 0.07 0 13 0.13 

23. KE-23 8 28 0.22 0 18 0.18 4 9 0.05 6 13 0.07 

24. KE-24 5 28 0.24 3 18 0.15 3 9 0.06 6 18 0.13 

25. KE-25 10 23 0.14 0 13 0.13 4 13 0.09 0 14 0.14 

26. KE-26 5 30 0.26 3 18 0.15 1 18 0.17 6 18 0.13 

27. KE-27 5 33 0.29 3 18 0.15 3 18 0.15 6 18 0.13 

28. KE-28 4 30 0.27 0 18 0.18 0 13 0.13 5 15 0.11 

29. KE-29 8 35 0.29 3 18 0.15 5 9 0.04 6 15 0.10 

30. KE-30 5 30 0.26 1 14 0.13 0 8 0.08 5 18 0.14 

31. KE-31 6 29 0.24 0 18 0.18 4 9 0.05 0 13 0.13 

32. KE-32 4 19 0.16 0 16 0.16 1 11 0.10 4 18 0.15 

33. KE-33 11 31 0.22 4 18 0.15 0 11 0.11 6 13 0.07 

34. KE-34 6 31 0.27 0 18 0.18 10 9 -0.01 6 18 0.13 

35. KE-35 9 28 0.21 0 18 0.18 0 10 0.10 5 13 0.08 

Rata-rata 1     0.24     0.16     0.09     0.12 

Rata-rata 2 6.57 28.80 0.24 1.40 17.29 0.16 3.03 11.49 0.09 4.23 15.46 0.12 

Kriteria     Rendah     Rendah     Rendah     Rendah 
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LAMPIRAN 31 

UJI NORMALITAS PENINGKATAN HASIL BELAJAR RANAH 

KOGNITIF 

KELAS KONTROL 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 .                   

 

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 37   Panjang Kelas  = 5.54 

Nilai Minimal  = 3  Rata-rata (x)  = 21.50 

Rentang  = 34  S   = 8.83 

Banyak Kelas  = 6  n   = 36 

 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

3.00 - 8.00 2.50 -2.15 0.484 0.055 1.980 2.0 0.000 

9.00 - 14.00 8.50 -1.47 0.429 0.144 5.184 7.0 0.636 

15.00 - 20.00 14.50 -0.79 0.285 0.241 8.690 8.0 0.055 

21.00 - 26.00 20.50 -0.11 0.044 0.260 9.342 6.0 1.196 

27.00 - 32.00 26.50 0.57 0.216 0.179 6.433 9.0 1.024 

33.00 - 38.00 32.50 1.25 0.394 0.071 2.538 4.0 0.842 

   37.50 1.81 0.465     

         3.753 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 11.070 . 

Karena 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka data tersebut terdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 32 

UJI NORMALITAS PENINGKATAN HASIL BELAJAR RANAH 

KOGNITIF 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 .                

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 82   Panjang Kelas  = 6.2 

Nilai Minimal  = 44  Rata-rata (x)  = 67.14 

Rentang  = 38  S   = 7.76 

Banyak Kelas  = 6  n   = 35 

 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

44.0 - 50.0 43.50 -3.05 0.499 0.015 0.515 2.0 4.289 

51.0 - 57.0 50.50 -2.15 0.484 0.092 3.210 1.0 1.521 

58.0 - 64.0 57.50 -1.24 0.393 0.259 9.079 7.0 0.476 

65.0 - 71.0 64.50 -0.34 0.133 0.345 12.089 17.0 1.995 

72.0 - 78.0 71.50 0.56 0.212 0.216 7.546 5.0 0.859 

79.0 - 85.0 78.50 1.46 0.428 0.060 2.086 3.0 0.400 

   84.50 2.24 0.488     

         9.541 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 11.070 . 

Karena 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka data tersebut terdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 33 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA  

PENINGKATAN HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF 

 

Hipotesis : 

Ho : 𝜇1 ≤ 𝜇2 

Ha : 𝜇1 > 𝜇2 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

 

dimana, 

 

 

 

Ho ditolak apabila t > t(1-a)(n1+n2-2). 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Jumlah 2350.00 774.00 

n 35.00 36.00 

𝑥 ̅  67.14 21.50 

Varians (s^2) 60.18 77.97 

Standar Deviasi (s) 7.76 8.83 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

𝑠 = √
(35 − 1) 60.18 +  (36 − 1) 77.97

35 + 36 − 2
= 8.3189 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21
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𝑡 =
67.14 − 21.50

8.32√
1

35
+

1

36

= 23.1119 

 

Pada 𝛼 = 5% dengan dk = 35 + 36 - 2 = 69 diperoleh t(0.95)(69) = 1.9949 . 

Karena t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

kemampuan literasi sains siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

peningkatan kemampuan literasi sains siswa kelas kontrol. 
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LAMPIRAN 34 

HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 

KELAS KONTROL 

 

No. 
Kode 

Siswa 

Indikator 

Total 

Skor  
Nilai Mengajukan 

Pertanyaan 

Menyampaikan 

Pendapat 

Bekerjasama 

dalam 

Kelompok 

1. KK-01 3 4 4 11 92 

2. KK-02 4 4 4 12 100 

3. KK-03 3 2 4 9 75 

4. KK-04 4 3 3 10 83 

5. KK-05 1 2 3 6 50 

6. KK-06 1 3 3 7 58 

7. KK-07 1 3 3 7 58 

8. KK-08 3 3 4 10 83 

9. KK-09 1 3 4 8 67 

10. KK-10 1 3 4 8 67 

11. KK-11 1 1 3 5 42 

12. KK-12 3 3 3 9 75 

13. KK-13 4 4 3 11 92 

14. KK-14 1 3 3 7 58 

15. KK-15 4 3 3 10 83 

16. KK-16 2 2 2 6 50 

17. KK-17 2 2 2 6 50 

18. KK-18 3 2 3 8 67 

19. KK-19 3 3 3 9 75 

20. KK-20 1 3 3 7 58 

21. KK-21 2 1 3 6 50 

22. KK-22 2 1 3 6 50 

23. KK-23 4 4 3 11 92 

24. KK-24 1 3 3 7 58 

25. KK-25 2 3 3 8 67 

26. KK-26 1 3 4 8 67 

27. KK-27 4 3 3 10 83 

28. KK-28 3 1 3 7 58 

29. KK-29 3 1 3 7 58 
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30. KK-30 3 3 3 9 75 

31. KK-31 4 2 3 9 75 

32. KK-32 3 3 3 9 75 

33. KK-33 3 4 3 10 83 

34. KK-34 4 1 3 8 67 

35. KK-35 3 3 4 10 83 

36. KK-36 3 3 4 10 83 

Jumlah 2507 

Rata-rata 69.64 
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LAMPIRAN 35 

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK 

KELAS KONTROL 

No. 
Kode 

Siswa 

Indikator 

Skor 

Total 
Nilai Menyiapkan 

Alat dan 

Bahan 

Merangkai 

Alat 

Mengolah 

Data 

1. KK-01 3 4 3 10 83 

2. KK-02 3 4 3 10 83 

3. KK-03 3 4 3 10 83 

4. KK-04 3 3 3 9 75 

5. KK-05 1 2 3 6 50 

6. KK-06 3 3 3 9 75 

7. KK-07 3 3 3 9 75 

8. KK-08 1 4 3 8 67 

9. KK-09 3 3 3 9 75 

10. KK-10 3 3 3 9 75 

11. KK-11 1 3 3 7 58 

12. KK-12 3 3 3 9 75 

13. KK-13 3 3 3 9 75 

14. KK-14 1 2 3 6 50 

15. KK-15 3 3 3 9 75 

16. KK-16 1 3 3 7 58 

17. KK-17 3 3 1 7 58 

18. KK-18 1 2 3 6 50 

19. KK-19 3 3 3 9 75 

20. KK-20 3 3 3 9 75 

21. KK-21 1 3 1 5 42 

22. KK-22 1 3 1 5 42 

23. KK-23 1 4 3 8 67 

24. KK-24 3 3 3 9 75 

25. KK-25 1 3 1 5 42 

26. KK-26 1 4 3 8 67 

27. KK-27 1 3 3 7 58 

28. KK-28 1 3 3 7 58 

29. KK-29 1 3 3 7 58 

30. KK-30 3 3 1 7 58 

31. KK-31 3 2 1 6 50 
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32. KK-32 2 3 3 8 67 

33. KK-33 2 3 3 8 67 

34. KK-34 1 3 3 7 58 

35. KK-35 3 3 3 9 75 

36. KK-36 3 3 3 9 75 

Jumlah 2349 

Rata-rata 65.25 
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LAMPIRAN 36 

HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 

KELAS EKSPERIMEN 

No. 
Kode 

Siswa 

Indikator 

Total 

Skor  
Nilai Mengajukan 

Pertanyaan 

Menyampaikan 

Pendapat 

Bekerjasama 

dalam 

Kelompok 

1. KE-01 3 3 4 10 83 

2. KE-02 3 3 4 10 83 

3. KE-03 4 1 4 9 75 

4. KE-04 1 3 3 7 58 

5. KE-05 3 1 4 8 67 

6. KE-06 3 3 4 10 83 

7. KE-07 3 3 3 9 75 

8. KE-08 4 4 4 12 100 

9. KE-09 3 3 4 10 83 

10. KE-10 1 3 4 8 67 

11. KE-11 1 3 3 7 58 

12. KE-12 1 3 3 7 58 

13. KE-13 4 3 4 11 92 

14. KE-14 4 3 4 11 92 

15. KE-15 4 4 3 11 92 

16. KE-16 1 3 3 7 58 

17. KE-17 3 3 3 9 75 

18. KE-18 3 1 4 8 67 

19. KE-19 3 1 4 8 67 

20. KE-20 1 3 4 8 67 

21. KE-21 4 3 3 10 83 

22. KE-22 3 3 4 10 83 

23. KE-23 3 3 4 10 83 

24. KE-24 3 3 3 9 75 

25. KE-25 4 4 3 11 92 

26. KE-26 1 4 4 9 75 

27. KE-27 3 1 4 8 67 

28. KE-28 1 3 3 7 58 

29. KE-29 4 4 4 12 100 

30. KE-30 1 3 4 8 67 
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31. KE-31 3 3 3 9 75 

32. KE-32 3 3 4 10 83 

33. KE-33 3 1 4 8 67 

34. KE-34 3 3 3 9 75 

35. KE-35 3 3 4 10 83 

Jumlah 2666 

Rata-rata 76.17 
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LAMPIRAN 37 

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK 

KELAS EKSPERIMEN 

 

No. 
Kode 

Siswa 

Indikator 

Skor 

Total 
Nilai 

Menyiapkan 

Alat dan 

Bahan 

Merangkai 

Alat 

Mengolah 

Data 

1. KE-01 4 4 3 11 92 

2. KE-02 3 3 3 9 75 

3. KE-03 3 4 3 10 83 

4. KE-04 3 3 1 7 58 

5. KE-05 4 4 3 11 92 

6. KE-06 3 3 3 9 75 

7. KE-07 3 3 1 7 58 

8. KE-08 4 3 3 10 83 

9. KE-09 3 3 3 9 75 

10. KE-10 3 3 3 9 75 

11. KE-11 2 3 1 6 50 

12. KE-12 3 3 3 9 75 

13. KE-13 4 3 3 10 83 

14. KE-14 3 3 3 9 75 

15. KE-15 2 3 3 8 67 

16. KE-16 1 3 3 7 58 

17. KE-17 3 3 1 7 58 

18. KE-18 4 3 3 10 83 

19. KE-19 4 4 3 11 92 

20. KE-20 3 3 3 9 75 

21. KE-21 3 3 3 9 75 

22. KE-22 4 3 3 10 83 

23. KE-23 3 3 3 9 75 

24. KE-24 2 3 3 8 67 

25. KE-25 2 3 1 6 50 

26. KE-26 4 4 3 11 92 

27. KE-27 3 3 3 9 75 

28. KE-28 1 3 3 7 58 

29. KE-29 4 4 3 11 92 
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30. KE-30 3 3 3 9 75 

31. KE-31 3 3 3 9 75 

32. KE-32 4 3 3 10 83 

33. KE-33 3 3 3 9 75 

34. KE-34 2 3 3 8 67 

35. KE-35 3 3 3 9 75 

Jumlah 2599 

Rata-rata 74.26 
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LAMPIRAN 38 

UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 

KELAS KONTROL 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 .                  

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 100  Panjang Kelas  = 9.45 

Nilai Minimal  = 42  Rata-rata (x)  = 69.64 

Rentang  = 58  S   = 14.66 

Banyak Kelas  = 6  n   = 36 

 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

42.00 - 51.00 41.50 -1.92 0.473 0.080 2.884 6.0 3.368 

52.00 - 61.00 51.50 -1.24 0.393 0.180 6.487 7.0 0.041 

62.00 - 71.00 61.50 -0.56 0.212 0.264 9.504 6.0 1.292 

72.00 - 81.00 71.50 0.13 0.052 0.239 8.615 6.0 0.794 

82.00 - 91.00 81.50 0.81 0.291 0.141 5.872 7.0 0.217 

92.00 - 101.00 91.50 1.49 0.432 0.050 1.807 4.0 2.661 

   100.50 2.10 0.482     

         8.371 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 11.070 . 

Karena 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka data tersebut terdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 39 

UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 . 

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 100  Panjang Kelas  = 6.89 

Nilai Minimal  = 58  Rata-rata (x)  = 76.17 

Rentang  = 42  S   = 11.99 

Banyak Kelas  = 6  n   = 35 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk 

Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

58.00 - 65.00 57.50 -1.56 0.441 0.127 4.456 5.0 0.067 

66.00 - 73.00 65.50 -0.89 0.313 0.226 7.917 8.0 0.001 

74.00 - 81.00 73.50 -0.22 0.087 0.257 8.999 7.0 0.444 

82.00 - 89.00 81.50 0.44 0.170 0.197 6.878 9.0 0.655 

90.00 - 97.00 89.50 1.11 0.367 0.096 3.360 4.0 0.122 

98.00 - 105.00 97.50 1.78 0.463 0.028 0.994 2.0 1.018 

   104.50 2.36 0.491     

         2.306 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 11.070 . 

Karena  𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka data tersebut terdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 40 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA  

HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 

 

Hipotesis : 

Ho : 𝜇1 = 𝜇2 

Ha : 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

 

dimana, 

 

 

 

Ho ditolak apabila t > t(1- 𝛼)(n1+n2-2). 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Jumlah 2666.00 2507.00 

n 35.00 36.00 

𝑥 ̅  76.17 69.64 

Varians (s2) 143.85 215.04 

Standar Deviasi (s) 11.99 14.66 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

𝑠 = √
(35 − 1) 143.85 + (36 − 1)215.04

35 + 36 − 2
= 13.4149 

21 n

1
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xx
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𝑡 =
76.17 − 69.64

13.41√
1

35
+

1

36

= 2.0506 

 

Pada 𝛼 = 5% dengan dk = 35 + 36 - 2 = 69 diperoleh t(0.95)(69) = 1.9949 . 

Karena t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai pada ranah afektif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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LAMPIRAN 41 

UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK 

KELAS KONTROL 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 . 

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 83  Panjang Kelas  = 6.68 

Nilai Minimal  = 42  Rata-rata (x)  = 65.25 

Rentang  = 41  S   = 12.15 

Banyak Kelas  = 6  n   = 36 

 

Kelas interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk 

Z 

Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

42.00 - 48.00 41.50 -1.95 0.474 0.058 2.095 3.0 0.391 

49.00 - 55.00 48.50 -1.38 0.416 0.128 4.612 4.0 0.081 

56.00 - 62.00 55.50 -0.80 0.288 0.197 7.096 8.0 0.115 

63.00 - 69.00 62.50 -0.23 0.091 0.228 8.201 5.0 1.249 

70.00 - 76.00 69.50 0.35 0.137 0.187 6.732 13.0 5.836 

77.00 - 83.00 76.50 0.93 0.324 0.098 3.542 3.0 0.083 

   82.50 1.42 0.422     

         7.755 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 11.070 . 

Karena 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka data tersebut terdistribusi normal.  
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LAMPIRAN 42 

UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis : 

Ho : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 . 

Pengujian hipotesis : 

Nilai Maksimal = 92  Panjang Kelas  = 6.89 

Nilai Minimal  = 50  Rata-rata (x)  = 74.26 

Rentang  = 42  S   = 11.75 

Banyak Kelas  = 6  n   = 35 

Kelas interval 

Batas Z untuk Peluang 
Luas 

kelas 
Ei Oi (Oi-Ei)² / Ei 

Kelas 
batas 

kelas 
untuk Z untuk Z 

50.00 - 57.00 49.50 -2.11 0.483 0.059 2.065 2.0 0.002 

58.00 - 65.00 57.50 -1.43 0.424 0.150 5.257 5.0 0.013 

66.00 - 73.00 65.50 -0.75 0.273 0.250 8.733 3.0 3.763 

74.00 - 81.00 73.50 -0.06 0.024 0.256 8.971 14.0 2.820 

82.00 - 89.00 81.50 0.62 0.232 0.171 5.978 6.0 0.000 

90.00 - 97.00 89.50 1.30 0.403 0.067 2.359 5.0 2.957 

   96.50 1.89 0.471     

         9.554 

 

Untuk  𝛼 = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  = 11.070 . 

Karena 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka data tersebut terdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 43 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA  

HASIL BELAJAR RANAH PSIKOMOTORIK 

 

Hipotesis : 

Ho : 𝜇1 = 𝜇2 

Ha : 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

Uji Hipotesis : 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 

 

 

dimana, 

 

 

 

Ho ditolak apabila t > t(1- 𝛼)(n1+n2-2). 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Jumlah 2599.00 2349.00 

n 35.00 36.00 

𝑥 ̅  74.26 65.25 

Varians (s2) 138.14 147.68 

Standar Deviasi (s) 11.75 12.15 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

𝑠 = √
(35 − 1) 138.14 + (36 − 1)147.68

35 + 36 − 2
= 11.9574 
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𝑡 =
74.26 − 65.25

11.96√
1

35
+

1

36

= 3.1743 

 

Pada 𝛼 = 5% dengan dk = 35 + 36 - 2 = 69 diperoleh t(0.95)(69) = 1.9949 . 

Karena t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai pada ranah psikomotorik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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LAMPIRAN 44 

SURAT KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING 
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LAMPIRAN 45 

SURAT IJIN OBSERVASI 
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LAMPIRAN 46 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 47 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 48 

DOKUMENTASI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Keterbacaan 

Uji Coba Soal Pre-test Post-test 

Pelaksanaan Pre-test di Kelas 

Kontrol 
Pelaksanaan Pre-test di Kelas 

Eksperimen 
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Gambar 11. 

Kawat 

tembaga yang 

dapat 

diperoleh 

dengan 

mengupas 

kabel. 

Gambar 10. 

Paperklip 

Gambar 9. 

Kabel biasa 

berukuran 

sedang. 

LAMPIR

AN 19 

 192 193  𝑃 =
𝑓

𝑁
 

x 
1
0
0
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𝑓
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1
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LAMPIR

AN 29 

 

Proses Pembelajaran di Kelas 

Kontrol 

Proses Pembelajaran di Kelas 

Eksperimen 
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Pelaksanaan Post-test di Kelas 

Kontrol 
Pelaksanaan Post-test di Kelas 

Eksperimen 


